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Boechout en Vremde, 
mijn land

Mijn vader woonde op de Broe-
chemsesteenweg in Vremde. Mijn 
moeder komt uit een Boechouts 
gezin van zelfstandigen in de 
Heuvelstraat. Ik woonde als kind 
eerst in de Kardinaal Sterckx- 
straat in de Gillegomwijk en 
daarna in de Drie-Aardenlaan in 
de Schaliehoevewijk. Ik liep lagere 
school in het Sint-Gabriëlcollege. 
In mijn jeugdjaren telde alleen de 
scouts. Ik was zeven jaar leider 
– waarvan drie jaar groepsleider –  
bij de 31ste VVKS, onze groep in 
de Van Colenstraat. 

Na mijn studie politieke en sociale 
wetenschappen aan UFSIA en 
KUL, woonde ik een tijdje in de 
Jan Frans Willemsstraat. Nu ben 
ik samen met mijn echtgenote 

Cathérine Vandoorne en onze 
dochter Ella-Noor thuis in de 
Welvaartstraat. Ik ben vervlochten 
met Boechout en Vremde, met 
het verenigingsleven, met de 
landschappen en wegeltjes, met 
de cafeetjes en de gezelligheid. 
Ons dorp is mijn passie. Hier zijn 
mijn wortels en mijn hemel.

Politiek door  
de wol geverfd

Als groepsleider bij de scouts 
was ik ook lid van de jeugdraad. 
Na mijn voorzitterschap werd ik 
gevraagd ‘in de politiek’. Ik maakte 
er carrière. Van de studiedienst 
van de Volksunie tot woordvoer-
der van Patrik Vankrunkelsven, 
Bert Anciaux en Els Van Weert. 
Van adjunct-kabinetschef van de 
minister van Cultuur tot volksver-

Uitnodiging 
tot debat
KOEN T’SIJEN
BURGEMEESTER
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tegenwoordiger en fractieleider in 
de Kamer voor het links-liberale 
Spirit. Van de commissie Buiten-
landse Zaken en Bedrijfsleven tot 
Volksgezondheid, Leefmilieu en 
Maatschappelijke Vernieuwing. 
Van Volksunie-ID21 over  
sp.a-Spirit tot de lokale burger-
partij PRO Boechout&Vremde. 
Van OCMW-voorzitter tot burge-
meester van Boechout-Vremde. 

Het mandaat van 
burgemeester nam ik op 
in september 2007, op 
37-jarige leeftijd. Ik maakte 
de bewuste keuze om deze 
opdracht niet te cumuleren 
met andere mandaten of 
professionele bezigheden. 
Dat heeft zijn reden. De 
verantwoordelijkheid over 
15 miljoen euro per jaar, 
172 medewerkers en alle 
aspecten van veiligheid – van 
politie en brandweer tot 
rampenbestrijding – neem 
je niet lichtzinnig zomaar 
ergens tussendoor op. 

Ik werkte 15 jaar in de Wetstraat. 
Die ervaring nam ik mee naar het 
lokale niveau. Vandaag werden 
er daardoor in onze gemeente al 
heel wat projecten gerealiseerd 
en meegefinancierd in goed 
overleg met hogere overheden.

Drie touwtjes

Ken je het verhaal van Jan  
Terlouw, politieke voorman van 
het Nederlandse links-liberale 
D66, een van mijn persoonlijke 
politieke voorbeelden? 

“In zijn kindertijd hingen er 
touwtjes uit brievenbussen om 
deuren te openen. Nu is het 
2018. Er is veel veranderd. Er 
hangen geen touwtjes meer uit 
de brievenbussen. We vertrou-
wen mekaar niet meer. Nu wordt 
je fiets zelfs gestolen wanneer 
er drie sloten omheen hangen.” 
D66-politicus Jan Terlouw maakt 
zich zorgen over de samenleving. 
Het gebrek aan vertrouwen is 
de oorzaak van de winst van 
Trump en de Brexit. De overheid 
vertrouwt de bevolking niet meer. 
Burgers vertrouwen de politiek 
niet meer. De verharding op 
sociale media, de intolerantie en 
de ik-cultuur winnen veld. We zijn 
welvarend geworden, maar als 
nevenverschijnsel zijn we de aarde  
aan het verwoesten. Met zijn 
oprechte en emotionele pleidooi 
in De Wereld Draait Door, wist Jan 
Terlouw, politicus, wetenschapper 
en auteur, miljoenen mensen in 
hun hart te raken. Jan sprak voor 
de jeugd, voor de toekomst. De 
samenleving functioneert niet 
zonder vertrouwen.
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De lokale politicus moet 
zorgen voor vertrouwen 
en drie touwtjes uit 
de brievenbus van het 
gemeentehuis hangen. 
Een sociaal touwtje, een 
touwtje dat een appel doet 
op gemeenschapsvorming 
en een touwtje voor een 
duurzame wereld.

Je trekt eerst aan het sociale 
touwtje. Elk individu verdient in 
onze samenleving een mens-
waardig bestaan. Daarom is er 
een overheid nodig die iedereen 
gelijke kansen kan geven. Gelijke 
kansen om te leren en onderwijs 
te volgen, gelijke kansen op 
de arbeidsmarkt, maar ook 
gelijke kansen om te genieten van 
kinderopvang, zorg, huisvesting 
en gezonde lucht. 

De gemeente voorziet nu in een 
goede, klassieke sociale dienst-
verlening. Maar er moet verder 
gekeken worden. Onderwijs 
stopt niet aan de schoolpoort. 
Kinderen in kwetsbare situaties 
hebben bijvoorbeeld nood aan 
externe huiswerkbegeleiding en 
meer zorgondersteuning.

Kinderopvang is niet alleen de 
Wigwam. De uitbouw van het 
brede schoolconcept waarbij 
de school samenwerkt met 
verschillende sectoren aan een 
brede leer- en leefomgeving in 
de vrije tijd, leidt tot maximale 
ontwikkelingskansen voor alle 

kinderen en jongeren. Een 
kwalitatieve bredeschoolwerking 
heeft oog voor diversiteit, 
verbindingen en participatie. 
Dat het aanbod aan muziek, 
woord, dans, beeldende kunst en 
bibliotheek nauw aansluit op het 
basisonderwijs – niet alleen fysiek 
op het Jef Van Hoofplein – is geen 
toevallige beleidsbeslissing. Dat 
de maand van de sportclub net in 
september opduikt, daar is over 
nagedacht. 

Zorg voor senioren is niet alleen 
warme maaltijden en thuiszorg. 
Zorg voor senioren is net mo-
gelijkheden creëren om samen 
activiteiten te doen en elkaar 
te ontmoeten. Dat moet een 
overheid faciliteren. 

Huisvesting is niet alleen sociale 
woningen bouwen. Een gezonde 
huisvesting is ook streng toezien 
op de kwaliteitseisen van de 
woningen op de sociale huur-
markt. De huisjesmelkers moeten 
er uit.

Vluchtelingen opvangen is niet 
alleen een lokaal opvanginitiatief 
openhouden. Vluchtelingen 
moeten we niet opvangen, maar 
ontvangen. Gastvrij, met een 
peter en meter, die hen wegwijs 
maken en hen kunnen helpen om 
vlot te integreren.

Laten we het sociale touwtje 
dus wat langer maken. Op vele 
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beleidsdomeinen moeten we 
verder kijken dan de noodzakelij-
ke, en op zich uitstekende, sociale 
dienstverlening.

Het tweede touwtje leidt je naar 
een engagement in je gemeen-
schap. Gemeenschapsvorming 
betekent dat je het sociale 
weefsel versterkt met het oog 
op een democratische, open en 
cultureel diverse samenleving. 
De randvoorwaarden om dit te 
bereiken zijn niet alleen de vele 
favoriete subsidiereglementen tot 
groot electoraal jolijt van dorps-
politici. Nee, gemeenschapsvor-
ming betekent juist richting geven 
om tot een hechte, verdraagzame 
samenleving te komen. Je moe-
digt via subsidies samenwerking 
aan, je betrekt kansengroepen, 
je werkt aan inclusie. Je voorziet 
infrastructuur om net het ge-
meenschapsleven te versterken. 
Je promoot nieuwe initiatieven. Je 
omarmt vrijwilligerswerk. Je bent 
gek op het verenigingsleven. 

Net dit gemeenschapsleven 
is de laatste jaren bijzonder 
sterk gegroeid in Boechout 
en Vremde. Structureel 
georganiseerd in een bloeiend 
verenigingsleven, ad hoc in vele 
fantastische evenementen. Van 
festivals en culturele apotheoses, 
van de doortocht van de Tour 
de France, de ontvangst van de 
Paralympics tot de 1000 km voor 
Kom op tegen Kanker. 

We hebben het gestimuleerd en 
aangewakkerd.

Maar het is geen verhaal van 
brood en spelen. Er zit een visie 
achter en die vraagt om meer en 
meer diepgang. Ik ben een fan 
van de ontwikkelingseconoom 
Richard Florida. Creativiteit 
is de drijvende kracht van 
maatschappij en economie, in alle 
geledingen van de samenleving. 
Onderzoek geeft aan dat creatie-
ve mannen en vrouwen clusteren 
op locaties met een aantrekkelijk 
sociaal-cultureel milieu, zoals 
voldoende muziek, groen, sport, 
artistieke beleving, recreatie 
enzovoort. Op zulke plekken is er 
ook meer tolerantie en openheid. 
Is dit niet een beetje Boechout? 

Concreet betekent dit dat inves-
teringen in het menselijke klimaat 
van onze regio de kwaliteit van 
het leven en de omgeving ten 
goede komen en dat dit dus 
zeker zo belangrijk is als de 
rationele discussies over fiscaliteit 
en openbare werken. 

De keuze om het culturele 
dorpslandschap nog te ver-
sterken – met erfgoedplekken, 
tentoonstellingsruimtes en 
ateliers voor kunstenaars, met 
een culturele parktuin waar 
Sfinks en de verhalen over 
wereldmuziek kunnen verankerd 
worden, met kunst in de publieke 
ruimte, met een structurele 
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ondersteuning van festivals en 
culturele evenementen en een 
openluchttheater Vooruit – zijn bij 
wijze van voorbeeld van wezenlijk 
belang om de identiteit van ons 
dorp te bewaren en te ontsluiten. 
Het zal gemeenschapsvormend 
werken, de spiegel zijn van het 
goede leven hier en de anonimi-
teit van een kil slaapdorp geen 
kans geven.

Het derde touwtje ontrolt zich in 
de bezorgdheid over ons klimaat 
en het milieu, in vragen over onze 
duurzame levenswijze waarbij we 
nog een aarde willen overhouden 
voor onze kleinkinderen. We 
wisten nog nooit zo goed als 
vandaag hoe slecht het milieu 
er aan toe is: van plastic zeeën, 
broeikasgassen, klimaatopwar-
ming, fijn stof, vernietiging van 
regenwouden, automobiliteit of 
juist niet, tot klimaatvluchtelingen, 
ziektes en milieurampen. 

Het uitreiken van milieuvergun-
ningen, sporadische handhaving 
op milieudelicten en eens een 
actieweek tegen zwerfvuil is 
datgene wat verwacht wordt van 
de gemeente en vanzelfsprekend 
is. Meer dan ooit echter heeft de 
lokale overheid op het thema van 
klimaat en duurzaamheid een 
sturende rol om de mentaliteit 
van de mensen te veranderen. 
Meer dan ooit zullen er onpo-
pulaire maatregelen moeten 

genomen worden om het gedrag 
van de mensen te wijzigen. Er 
zal draagvlak moeten gezocht 
worden. En juist burgerinitia-
tieven en verenigingen, zoals 
Ringland, Zuidtrant, Vergroen je 
voortuin, Fietsersbond, Natuur-
punt, enzovoort zijn rond deze 
problemen belangrijke partners. 
Laat ze niet staan roepen in de 
woestijn.  

Het beleid moet er daadkrachtig 
op gericht zijn om het aantal 
auto’s te verminderen, om meer 
ruimte te geven aan andere 
vervoersmodi, om iedereen nog 
meer verantwoordelijk te maken 
om afval te vermijden en in de 
tweede instantie te recycleren, 
om een betonstop daadwerkelijk 
om te zetten in de praktijk, om 
consumptie te minderen, om 
eerlijke handel als maatstaf te 
nemen, om de solidariteit met het 
Zuiden niet te veronachtzamen, 
om de principes van deeleco-
nomie in te burgeren, om te 
aanvaarden dat de prijs die moet 
betaald worden om meer publie-
ke groene ruimte te verwerven 
minstens zo vanzelfsprekend is 
als het budget voor het asfalteren 
van straten. Duurzaamheid moet 
assertief doordringen in alle 
beleidsdomeinen. 
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De drie touwtjes geven zin 
aan de politiek en vormen 
een referentiekader voor 
elke inwoner om zijn of 
haar tevredenheid aan af te 
toetsen. Ben ik sociaal goed 
geholpen? Voel ik me goed 
in mijn vel in mijn buurt of 
in mijn vereniging? Maken 
we voldoende werk van een 
leefbare omgeving? Hoe 
goed is het hier om wonen? 
Drie touwtjes uit de brieven-
bus van het gemeentehuis. 
En een gemeentehuis dat 
vooral een open huis is.

Ik neem je mee

De gemeenteraad moet een 
plaats zijn waar een inhoudelijk 
debat leidt tot een goed beleid in 
je gemeente. Politieke partijen op 
lokaal niveau moeten uitbreken 
en instrumenten aanreiken om 
de burger te betrekken bij het 
beleid. Zo wordt elke burger een 
‘aandeelhouder’ van de gemeen-
schap. Dat aandeelhouderschap 
moet veel meer gehonoreerd 
worden.

Wijkcomités, burgerbewegingen, 
overal zijn mensen zich aan het 
organiseren om deel te nemen 
aan het politieke debat. Maar dan 
moet je dat ook toelaten. Daarom 
wil ik op elke gemeenteraad 
stoelen bijschuiven en vrijhouden 
voor burgers. Dat kan een 
plek zijn voor iemand uit een 
adviesraad, een wijkcomité, een 
bedrijf of een schoolbestuur. Een 
burgerkabinet van een twintigtal 
mensen kan gedurende de volle 
legislatuur dienen als aanspreek-
punt voor burgers en organisaties 
en op basis daarvan advies 
uitbrengen aan de gemeenteraad 
en schepencollege. Daar hoort 
ook een reizend schepencollege 
bij. Om de paar weken trekken 
we dan de wijken in om daar 
onze debatten te voeren, samen 
met de mensen uit de buurt. Zo 
krijg je een veel betere voeling 
met heel concrete problemen. 
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Geef de buurtcomités ook 
verantwoordelijkheid via 
wijkbudgetten. De burger mag 
mee beslissen over een deel 
van het geld, op voorwaarde 
dat die euro’s besteed worden 
aan fundamentele ingrepen én 
in het algemeen belang zijn van 
iedereen. Zo krijgt de burger 
meer inzicht in de mogelijkheden, 
maar ook in de beperkingen van 
gemeentelijke investeringen, 
én in wat het betekent om 
verplicht prioriteiten te stellen. Bij 
grote investeringen zijn verplichte 
bewonersvergaderingen een 
must. Zéker bij projecten die 
de legislatuur overschrijden 
en waarvoor je leningen moet 
afsluiten.

Door zo’n intense participatie met 
burgers kunnen beleidsmensen 
beslissingen nemen met een nog 
veel grotere legitimiteit.

Het algemeen belang 
primeert

Politiek is een sociale opdracht. 
Politiek kan mooi zijn. Zolang je 
maar beseft dat je het doet voor 
je kinderen, voor de volgende 
generaties. Zolang je maar weet 
dat mensen vertrouwen in je 
stellen om goed te besturen en je 
dat niet mag beschamen. Zolang 
je drijfveer verontwaardiging is 
over onrecht en je je schouders 
blijft zetten om dingen op een 
positieve manier te realiseren. 
Zolang je maar weet dat individu-
ele belangen verzoenen belang-
rijk is, maar dat het algemeen 
belang altijd en overal primeert. 
Het draagvlak daarvoor creëer 
je met zoveel mogelijk mensen, 
wijk-, buurt- en actiecomités, 
adviesraden en verenigingen. 

De dialoog met het maatschap-
pelijk middenveld, opinieleiders 
en burgers inspireert en zorgt 
voor rationele en gedragen 
afwegingen bij beleidsbeslissin-
gen. Het is de noodzakelijke en 
nuttige aanvulling van directe 
democratie op de representatie-
ve democratie. Het schraagt het 
vertrouwen van de burger in de 
politiek. Maar participatie alleen 
is niet voldoende. De politiek 
mag niet gereduceerd worden 
tot een louter instrument van 
democratie. Participatie is een 
middel en geen doel op zich. 
Het democratisch deficit, de 
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kloof tussen burger en politiek, zal 
immers toenemen als participatie 
niet resulteert in nuttig beleid, in 
maatschappelijke projecten. Waar 
wil je met een betere democratie 
naartoe? 

Partijen die niet 
ondubbelzinnig uitkomen 
voor de waarden waar 
ze voor staan, zullen de 
politieke geloofwaardigheid 
ondermijnen. Al snel zullen 
zulke politieke partijen 
en bewegingen vervellen 
tot een verzameling 
van individuen waar 
het eigenbelang in het 
achterhoofd van elk partijlid 
sluimert. Politiek moet 
durven voorop lopen. De 
politieke geloofwaardigheid 
wint er alleen bij als 
beleidsprogramma’s 
coherent zijn, een 
gemeenschappelijke sokkel 
hebben, ook al zijn die 
vernieuwend of houden ze 
een electoraal risico in. Dat 
risico kan altijd ingeschat 
worden als de politiek ook 
voldoende achterom durft te 
kijken én de moed heeft om 
dingen uit te leggen. ■

MANIFESTEN VAN  
ONAFHANKELIJKE DENKERS

Een burgemeester moet voortdurend 
geïnspireerd worden en zijn oor te luisteren 
leggen bij mensen die vanuit hun metier 
een belangrijke meerwaarde kunnen 
genereren om het beleid vorm te geven. 
Met dit boekje wens ik de dialoog op te 
starten met een aantal mensen uit ons 
dorp. Ze geven me goede raad, inspireren 
en stellen vanuit een onafhankelijke positie 
hun kennis en inzichten ter beschikking. 
Hun bijdrage zorgt voor het kunnen 
bouwen aan een visie. De dagjespolitiek 
voorbij.

Ik nodigde in de zomervakantie negen 
mensen uit die met enthousiasme op mijn 
vraag ingingen en een manifest schreven 
om het beleid mee te ondersteunen. Het 
zal als inspiratiedocument mee op tafel 
liggen bij de bespreking van het volgende 
meerjarenbeleidsplan voor onze gemeente.

Zij schreven over cultuur, mobiliteit, horeca 
en lokale producten, klimaat, onderwijs, 
sport, gezondheid, ondernemen, Bruto 
Boechouts Geluk.

Ik dank van harte Emmy Van Puyvelde, 
Katty Op de Beeck, Carl Depauw, Vincent 
Dierickx, Wouter Keersmaekers, Nils en 
Dennis Van Peer-Joris, Johan Lambrechts, 
Stephan Pittoors en Werner Van Peer voor 
hun opiniërende bijdrage aan dit boekje. 

Boechout, 21 september 2018 
KOEN T’SIJEN, BURGEMEESTER
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Cultuur is meer dan ooit een 
cruciale schakel in wat een 
gemeenschap vormt en maakt, 
en in wat een gemeente wil zijn 
en kan uitstralen. Het is een 
beleidsdomein dat intussen even 
evident is als gezondheidszorg, 
een goede en verantwoorde 
visie op mobiliteit, een duurzame 
ruimtelijke ordening, gewaar-
deerd onderwijs en educatie, 
een gedegen economie met 
bloeiende ondernemingen, een 
welvarende middenstand en wat 
er nog meer reilt en zeilt in een 
dorp of stad. Kortom, cultuur 
draagt fundamenteel bij tot 
een plek waar het goed is om 
te wonen en te zijn. Daar waar 
cultuur ontbreekt of onvoldoende 
gedijt, is er armoede in groei en 
ontwikkeling.

Zelden werd ik getroffen door 
een goede definitie van wat cul-
tuur is, of nog beter: wat het zou 
moeten zijn en doen bewegen. 
Toegegeven, er zijn makkelijkere 
opdrachten dan omschrijven wat 
cultuur is, of wat men eronder 
begrijpt. De ultieme combinatie van 
artistieke eigenzinnigheid met volkse 
authenticiteit, liet iemand me eens 
optekenen als antwoord op deze 
vraag. Dat optekenen is intussen 
weeral meer dan dertig jaar 
geleden, maar deze omschrijving 
blijft verbazend goed overeind 
telkens ik mezelf de vraag stel 
wat cultuur kan zijn. Een actuele 
omschrijving, ondanks de wijzi-
gende maatschappelijke, sociale 
en economische ontwikkelingen.

Cultuur draagt 
fundamenteel bij  
tot een plek  
waar het goed is  
om te wonen  
en te zijn

CARL DEPAUW
VOORZITTER  

CULTUURRAAD BOECHOUT
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De laatste jaren mochten 
vele inwoners en bezoekers 
van Boechout ervaren 
hoe we hier een aanbod 
ontwikkelen dat artistieke 
eigenzinnigheid combineert 
met volkse authenticiteit. 
Soms zaten we er erg 
dichtbij, soms ver af, maar 
vaak ook boenk erop. Laten 
we er vooral naar streven 
om er meer dan voorheen 
boenk op te zitten.

Verkiezingen zijn in aantocht. 
Dit hoeft niet alleen voor politici 
een tijd van herbronning en 
reflectie te zijn. Cultuur is steeds 
mensenwerk, en lokaal cultuur-
beleid is er veelal door toedoen 
van zij die dat weefsel van een 
lokale gemeenschap vormen. Het 
verenigingsleven, de vele noeste 
vrijwilligers, een schare aan 
culturele en artistieke onderne-
mers, talrijke kunstenaars actief 
in uiteenlopende disciplines. 
En de vele liefhebbers, steeds 
hunkerend naar nieuwe en fijne 
culturele en artistieke genotsim-
pulsen. Een beleid dat dit inziet 
en dat alles omarmt, koestert en 
helpt mogelijk te maken, is een 
aanbevelenswaardig beleid. 

Een beleid maakt echter geen 
cultuur, het helpt het wel mogelijk 
maken. Dat onderscheid moet 
er zijn en zo hoort het ook. 
Cultuurmakers zijn de mensen 
die het doen, met hun creativiteit, 
hun vindingrijkheid en hun 

enthousiasme, professioneel 
of als amateur. Aan hen is het 
om dat scharniermoment – een 
nieuwe beleidsperiode die zich 
aankondigt – aan te grijpen om 
een memorandum op te stellen. 
Een memorandum met duidelijke 
doelen. 

Waarin we kritisch en creatief, 
oprecht en slim achteromkijken 
in wat we tot nu toe cultureel 
realiseerden. Waarbij we durven 
te erkennen dat we mogelijk 
nog te weinig divers waren, 
kansarmoedegroepen onvol-
doende een kans gaven, te matig 
omsprongen met het aanwezige 
artistieke en culturele potentieel, 
gering waren in interessante 
kruisbestuivingen …

Laten we daarom naar links 
en naar rechts kijken, niet 
in politieke termen, wel 
naar de mensen naast ons. 
En zien hoe we elkaar nog 
meer kunnen versterken. 
De dichte en de verre 
buurgemeenten bewonde-
ren ons culturele aanbod. 
Mogelijk doen we samen 
beter, en gaan we vooral 
ook breder. Ook binnen de 
eigen gemeenschap kun-
nen we meer vinden dan 
wat we tot nu toe deden. 
Meer en ander publiek is 
steeds goed.

Laten we met lef omhoog kijken, 
in de verre toekomst. En liefst 
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verschillende legislaturen verder, 
omdat cultuur soms tijd vraagt 
en die ook moet krijgen om te 
rijpen, om beter te worden. Met 
een demografie in de richting van 
meer jonge gezinnen en jeugd ligt 
daar een kans te grijpen, maar 
ook een uitdaging om aan te 
gaan. Wie zet het baanbrekende 
werk van een Heemkundige Kring 
verder wanneer de aflossing van 
de wacht niet is verzekerd? Wie 
zal er dan nog kunnen kijken 
naar ons verleden om er uit te 
leren voor de toekomst? Voorzien 
we voldoende speel-, toon- en 
experimenteerplekken? Is het 
aanbod voor kinderen, jongeren, 
gezinnen, ouderen en nieuwko-
mers prikkelend en motiverend 
genoeg? Leveren we voldoende 
inspanningen in de overtuiging 
dat participatie vereenzaming en 
isolatie doorbreekt?

Laten we ook naar beneden 
kijken: hoe realistisch zijn we in 
onze dromen? Hoe ambitieus 
kunnen en mogen we zijn? 
Kunstenaars en culturele onder-
nemers met een grote uitstraling 
moeten we kunnen verankeren in 
Boechout. Van Jan Frans Willems 
over Jef Van Hoof naar Sfinks mag 
en kan het niet ophouden. Dat 
DNA verdient blijvend kansen. 
Dat spoor verder uitzetten is 
belangrijk.

We mogen tevreden zijn over het 
Boechoutse cultuurbeleid, maar 
tegelijk is het zeker toe aan een 
grondig actualiseren. Dat kan 
alleen door samen vooruit te kij-
ken, en plannen te smeden voor 
een memorandum. Gedragen en 
ontwikkeld door diegenen die we 
hiervoor nodig hebben: inwoners 
van Boechout met een hart en 
belangstelling voor cultuur. ■
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Na jaren van grote bouwplannen 
die er maar niet komen, subsidies 
voor elektrische auto’s die (nog) 
niemand lust of slappe compro-
missen zoals cash-for-car, zal 
het nieuwe technologie zijn die 
onze mobiliteit eindelijk op het 
juiste spoor krijgt. En wel sneller 
dan we denken. Gelukkig zitten 
hier volgens mij enkele mooie 
opportuniteiten in voor onze 
gemeente.

Meteen de belangrijkste 
innovatie: de Netflixen van 
de mobiliteit! Voor een 
vast bedrag per maand op 
elk moment eender welk 
vervoersmiddel nemen – 
ook huurauto’s in je buurt 
– met een paar knoppen 
in een app. Een taxi komt 
je zelfs halen als het moet. 
Zou het hiermee lukken om 
koning Auto een nieuwe 
plaats in onze mobiliteit te 
geven?

In steden zeker. Onlangs kwam 
mijn zus met haar partner ons 
een weekend vergezellen op 
vakantie in Zeeland. Ze woont 
als dokter zonder wagen in 
Rotterdam. Waarom zou ze er 
ook een hebben? Voor zo’n 100 
euro all-in had ze drie dagen een 
kleine wagen via Snappcar. Ter 
vergelijking: Belgische huishou-
dens gaven in 2016 gemiddeld 
4500 euro uit aan transport ... 

In onze uitgestrekte gemeente 
zal het minder vlot gaan, maar in 
2016 telde Boechout 6155 auto’s 
of 1,2 per gezin. Als we het aantal 
op enkele maanden al naar 1 per 
gezin kunnen herleiden zijn er 
1000 auto’s minder, dat is een rij 
van zes kilometer geparkeerde 
wagens. 

Nieuwe 
technologie 
als motor voor 
betere mobiliteit

VINCENT DIERICKX
VINCENT DIERICKX WERKT 

ALS BURGERLIJK INGENIEUR 
AAN HET VERSNELLEN VAN 

DE ENERGIETRANSITIE
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Een belangrijke stap in dit verhaal 
zijn deelauto’s. Met een dorps-
vzw kunnen we meer en meer 
privé-auto’s door onze eigen 
gedeelde autovloot vervangen. 
Idealistisch? Dégage vzw in Gent 
begon in 1998 met slechts één 
VW Golfje en is vandaag het 
grootste particuliere autodeelsys-
teem van ons land met meer dan 
100 auto’s en 1000 gebruikers. 
Gerund door vrijwilligers. 

Ook in Boechout-Vremde 
zijn al enkele gezinnen 
bezig met autodelen. En 
er start een fijn project 
rond zonnedelen, waarbij 
elektrische wagens van 
deelbedrijf Partago  – 
eigendom van haar eigen 
klanten – willen tanken 
op zonnestroom uit de 
buurt. Het is tijd voor 
een versnelling hoger. 
Reserveren we alvast één 
laadpaal voor de buurt 
aan het frituur in centrum 
Vremde?

Overal ter wereld geven steden 
weer meer plaats aan voet-
gangers en fietsers. Misschien 
geraken we ook van die eeuwige 
chaos in de Heuvelstraat af 
als we kritischer zijn over ons 
autogebruik. Zou het niet goed 
zijn voor de middenstand dat 
de Heuvelstraat een openlucht 
belevingscentrum wordt? 
Waarom moet je daarvoor een 
megalomaan Uplace bouwen 

waar onze burger alweer zijn 
wagen voor instapt. Zoals 
verkeersexpert Chris Tampère 
(KU Leuven) het onlangs zei in 
De Standaard: maak van dorpen 
weer mini-steden, met opnieuw 
een uitbreiding van winkels en 
diensten in de dorpskernen. 
Tegen de huidige schaalvergro-
ting in dus. Enkelrichting lijkt een 
must, maar durven we ook over 
autovrij te dromen? Ik ben niet de 
eerste die dit denkt vermoedelijk. 

Gelukkig zit ook fietsen in de 
lift. Met twee keer de prijs voor 
fietsvriendelijkste gemeente heeft 
het gemeentebestuur de laatste 
jaren al flink haar best gedaan. Ik 
ben alleszins gezegend met een 
fantastisch fietspad voor mijn 
deur, bijna tot aan de terminus 
en het station. En binnenkort 
een fietsostrade naar Berchem 
station waar ik vlakbij werk. Daar 
zal het al niet aan liggen. 

Fietsen is sport, het beleven van 
seizoenen, verrassende ont-
moetingen, lucht! Toch blijft het 
moeilijk mensen over de streep te 
trekken. Een buurtbewoner rijdt 
elke dag met de bedrijfswagen 
50 minuten naar Antwerpen 
centrum, recht de bedrijfsparking 
in. Ik sta op 18 minuten aan 
Berchem station met mijn snelle 
fiets en moet ’s avonds niet meer 
gaan sporten. 



17

BURGEMEESTER KOEN T’SIJEN OPENT HET DEBAT

Daarom hebben we in onze 
gemeente nood aan meer 
mensen die anderen over 
de streep kunnen trekken 
voor nieuwe technologieën. 
Kom gerust mijn speedbike 
of plooifiets eens lenen 
en ervaar het zelf. Met 
de plooifiets op de trein 
ben je snel bijna overal. 
Buiten de spits kan je rustig 
werken via 4G of gewoon 
ontspannen. Heerlijk. 

De Lijn kan zich dankzij 
hedendaagse ontwikkelingen 
heroriënteren en meer focussen 
om de grote knooppunten te 
verbinden met frequent, snel en 
comfortabel vervoer. Zoals voor 
de Antwerpsestraat – ondertussen 
onze eigen Boomsesteenweg – te 
Lier. Bezoeken kan je quasi enkel 
met de auto. Vrolijk word je er 
niet van. Een tramlaan tussen 
Capenberg en Lier station met 
elke vijf minuten een tram zou veel 
kunnen oplossen. Grote bestelling? 
Laat thuisbezorgen door de 
bezorgdienst die de leveringen van 
de hele steenweg ’s avonds  
verzamelt … Of neem de deel- 
camionette als het sneller moet. 

En de lokale bus 51? Basismo-
biliteit is een must, maar door 
de mobiliteitsdiensten kan 
het anders. Als ik de auto’s tel 
die via de Vremdesesteenweg 
voorbij Vremde passeren en een 
beetje later ook langs een van 
de belangrijkste knooppunten  – 

Capenberg terminus en station 
Boechout – denk ik: waarom kan ik 
niet gewoon aan de halte staan en 
stopt de eerste de beste buurman 
of -vrouw niet om me mee te 
nemen naar een van die hubs? Of 
een zelfrijdend busje desnoods. 
Dit hoeft niet gratis en we hebben 
misschien nog korte, maar fijne 
ontmoetingen met dorpsgenoten. 
En dan op 35 minuten met tram 
15 naar hartje Antwerpen.

Tot slot, technologie kan 
ook veiligheid verhogen. 
Zelfrijdende auto’s zijn sterk 
in ontwikkeling, maar in 
afwachting is trajectcontrole 
een goede stap. Ik ben ervan 
overtuigd dat we minder 
regels zouden hebben als we 
de belangrijkste waterdicht 
zouden afdwingen. 

En daar zijn we in België niet goed 
in. Een aantal strategische punten 
in onze gemeente zijn genoeg 
om een snelheidslimiet ook echt 
waar te maken. En die hoeft dan 
misschien ook niet zo laag. 

Ik denk dat onze gemeente nog 
mooi kan evolueren als we nieuwe 
technologie en avontuur een kans 
geven. Niet omdat het goed is 
voor ‘het milieu’ – wie verzon dit 
onpersoonlijke begrip toch – maar 
goed voor onze enige en eigenlijke 
leefomgeving: de wereld waarin 
niet alleen u en ik, maar ook onze 
(klein)kinderen gelukkig moeten 
kunnen opgroeien.  ■
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25 jaar geleden had je hier naast 
een paar café’s, ‘t Kasteeltje, 
een Chinees restaurant en mijn 
restaurant. Nu zijn er zeker 20 
horecazaken in Boechout. Als je 
dat vergelijkt met de omliggende 
gemeentes, is dat ontzettend 
veel. 

Onze gemeente had altijd al 
een goede uitgaanscultuur: van 
de wijk- of buurtfeesten en de 
traditionele jaarmarkt tot cultu-
rele initiatieven. Mensen komen 
hier naar buiten en dat resulteert 
in een bloeiende horeca.

Mijn ervaring leert dat dat 
ook het gevolg is van het 
beleid van de gemeente 
die open staat voor 
dergelijke initiatieven en 
ze ondersteunt. Er wordt 
ook heel hard gewerkt 
aan veilig fietsverkeer in 
Boechout en dat is een 
pluspunt voor ons. 

Het bestuur trekt de laatste 
jaren volop de kaart cultuur. Die 
initiatieven lokken ook veel volk 
van buiten Boechout-Vremde. 

Mensen in 
Boechout komen 
graag buiten 
en dat is een 
zegen voor 
de plaatselijke 
horeca

WOUTER KEERSMAEKERS
CHEF VAN DE SCHONE VAN BOSKOOP
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Denk maar aan de jaarmarkt, 
de internationale Kartoenale, 
het food- & musicfestival Konfijt, 
Sfinks Mundial en Sfinks Mixed. 
Leuke activiteiten die de naam 
Boechout-Vremde mee op de 
kaart zetten. Daar profiteert de 
horeca sowieso van.

Nog een belangrijk punt: 
wij zijn een gemeente van 
tuinders, landbouwers en 
appel- en perenboeren. 
Ik kom zelf ook uit een 
familie van tuinders en 
landbouwers. Daar liggen 
nog kansen: de lokale 
producten zouden nog een 
duwtje in de rug kunnen 
krijgen. 

Waarom bijvoorbeeld geen markt 
organiseren?  Dat hoeft niet 
wekelijks, maar een markt brengt 
de mensen bij mekaar. Hier zijn 
prachtige producenten en telers. 
In de zomer kan dit worden 
uitgebreid met demonstraties van 
andere ambachtelijke producten: 
gerookte vis, mosterd ...  Dan 
kan je er op die manier een 
echte belevenis van maken. Dat 
zou bijvoorbeeld een mooie 
samenwerking kunnen zijn met 
de dienst cultuur of toerisme.

Natuurlijk, dat vraagt allemaal 
veel inspanning en tijd van de 
gemeente en van de producen-
ten zélf en dat is niet gemakkelijk. 
Maar daarvoor moet je ook een 
beetje idealist zijn en opnieuw 
een beroep kunnen doen op 
vrijwilligers. 

De gemeente kan de lijm 
zijn om de juiste mensen 
bijeen te brengen. ■
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“De natuur is de grootste bron 
van opwinding, van visuele 
schoonheid en van intellectuele 
belangstelling ter wereld.” Geen 
uitspraak van mij, maar van de 
meesterlijke BBC-presentator en 
bioloog David Attenborough.  
De maker van Planet Earth en 
Frozen Planet slaat de nagel op 
de kop. De natuur is een fantas-
tisch onderdeel van ons leven. 

Ondanks (dankzij?) de voort- 
razende technologisering van 
onze maatschappij beleefde 
de interesse voor natuur en 
milieu de laatste tientallen jaren 
een revival, flink gestuwd door 
de klimaatverandering en de 
energietransitie. Nog nooit was 
er bij zoveel mensen het besef 
dat natuur onmisbaar is in ons 
dagelijkse leven. Voor ons welzijn 
en dat van onze kinderen, onze 

gezondheid en wellbeing, de 
invulling van onze vrije tijd en 
recreatie, voor de manier waarop 
we ons ontspannen. Wie in het 
weekend wel eens de fietsostrade 
naar Lier neemt, weet hoe 
succesvol de fietssnelweg is. 

In de 11 jaar dat ik mijn lezing 
over Antarctica en de klimaat-
verandering geef, heb ik het 
bewustzijn elk jaar zien groeien. 
Qua gedragsverandering zijn er 
de afgelopen jaren recordresul-
taten geboekt. Klimaat is geen 
ver-van-mijn-bed-show meer, 
maar iets waar vele Vlamingen 
dagelijks mee bezig zijn, ook in 
hun gemeente. Globalisering en 
klimaatverandering gaan een veel 
massalere impact op ons leven 
hebben dan we ons tot nu toe 
realiseren. Maar sensibilisatie is 
maar één ding.

Lokaal 
bestuur heeft 
pioniersrol voor 
klimaatbetrokken 
burgers

JOHAN LAMBRECHTS
JOURNALIST EN SPREKER  

‘ANTARCTICA & HET KLIMAATVERHAAL’
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Als de overheid mensen 
vraagt hun gedrag aan te 
passen, dan vind ik dat 
lokale besturen nog veel 
meer  moeten zorgen voor 
optimale faciliteiten. 

Meer fietsen naar het werk goed 
voor het milieu en tegen fijn stof? 
Oké, maar waarom blijven er 
dan nog altijd zoveel gevaarlijke 
verkeerssituaties? Waarom wordt 
er halfslachtig omgesprongen 
met de bescherming van zwakke 
weggebruikers in straten waar 
ze nodig is? Wie als fietser 
sommige kruispunten trotseert in 
Boechout is ervaringsdeskundige, 
en weet wat ik bedoel. 

Milieu en klimaat 
moeten veel meer deel 
gaan uitmaken van het 
grote verhaal, en niet 
zomaar als een apart 
bestuursthema. Logisch, 
want ze zijn onlosmakelijk 
verbonden met tal van 
andere departementen, 
van mobiliteit tot openbare 
werken

Lokale besturen hebben niets 
minder dan een pioniersrol. 
Burgers verwachten – terecht – 
dat ze het goeie voorbeeld geven. 
Hoe? Door in sneltempo zon-
nepanelen op de daken van alle 
gemeentegebouwen te leggen. 
Door zo snel mogelijk volledig 
klimaatneutraal te zijn. Door in 
gezwind tempo het wagenpark te 

vergroenen en publieke elektri-
sche laadpalen te plaatsen. Alleen 
zo krijg je je bevolking voor de 
volle 100 % mee in het verhaal. 

Zowel het verzamelen 
van ‘probleempunten’ als 
van klimaatsuggesties 
kan makkelijker dan ooit. 
Gebruik je inwoners als 
één grote crowdsourcing 
voor klimaatideeën. Zet 
zelf een website op poten 
of ontwikkel een app 
waar individuele burgers 
suggesties kunnen doen 
rond milieu, natuur en 
klimaat in onze gemeente. 
En vooral: maak hem 
interactief zodat je burgers 
maand na maand in hun 
mailbox de resultaten 
en de feedback van hun 
bestuur kunnen volgen, 
en zien wat er met zijn of 
hun input gebeurt. Dàt is 
inspraak.

Deze zomer werd ik als journalist 
in het Duitse Duchroth rondge-
leid door de enthousiaste  
burgemeester. Het dorp in 
Rijnlands-Palts haalde de tweede 
prijs in een Europees dorpsver-
nieuwingsproject door volledig te 
focussen op groen. Het bestuur 
renoveerde onder meer een 
eeuwenoud pad, herstelde de 
volkstuintjes in ere en maakte 
bloemen en beplanting als een 
rode draad alomtegenwoordig in 
het dorp. 
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Kleine dingen allemaal, maar de 
bewoners werd gevraagd daarbij 
zelf de handen uit de mouwen 
steken. Resultaat? Een boost voor 
de hele gemeente en voor het 
samenhorigheidsgevoel. 

Niet iedereen is lid van een na-
tuurvereniging, en dat hoeft ook 
niet. Maar heldere communicatie 
is de sleutel in het klimaatverhaal. 
En op dat gebied kunnen veel 
lokale besturen nog een pak 
inspirerender op de betrokken-
heid van burgers inspelen. Zet 
nog meer in op debatten en 
klimaatmanifestaties waarop ook 
heikele thema’s aan bod komen. 
Nu wordt dit vaak verhakseld over 
verschillende avonden en bijeen-
komsten, en het is in deze tijd van 
informatie-overload niet evident 
om daar over geïnformeerd te 
worden. Laat staan tijd te hebben 
om ernaartoe te gaan. 

Waarom geen jaarlijkse 
swingende Klimaat- en 
natuurdag in ons 
dorp? Genre Open 
Monumentendag, 
waarop we de hele dag 
geprikkeld worden met 
sprekers en doe-events, 
en een jaarlijkse balans 
opmaken van waar we 
staan. Maar waar je je 
inwoners ook toelaat een 
aantal prangende vragen 
over de toekomst van het 
milieu in hun gemeente te 
formuleren. 

Kunnen nog meer stukken 
natuur en bos toegankelijk 
worden gemaakt met wandel- en 
joggingpaden? Hoe bewaren we 
de landelijkheid in de druk van de 
oprukkende stad? Kan er nog een 
landschapspark bij waar inwoners 
tot rust komen?

We wonen in een schitterend 
groen dorp met een markante 
geschiedenis. En ik ben blij dat 
meer en meer mensen er kennis 
mee maken, onder meer dankzij 
de Belle Epoque wandeling van 
de Lierse stadgidsen. Wie die 
mee doet, beseft dat natuur en 
groen al meer dan 150 jaar dé 
aantrekkingskracht van Boechout 
vormen. Ze zijn de hart en de ziel 
van deze plek, aan de rand van 
de stad. 

Die landelijkheid moeten 
we koesteren en kost wat 
kost behouden, maar 
zonder weemoedig te 
mijmeren over ‘hoe goed 
het vroeger wel allemaal 
was’. ■
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Wie door de mooie Boechoutse- 
Vremdese wegen rijdt, komt 
gezwind een school tegen. We 
leven in een dorp met een rijk 
onderwijsaanbod. Gemoedelijke 
leerplekken waar niet alleen 
ruimte is om te studeren, maar 
ook om te bewegen, te cultiveren, 
te participeren en te verbinden. 

Het is onontbeerlijk dat elke 
minderjarige kan opgroeien 
in de wetenschap geliefd 
en gewaardeerd te zijn, 
omwille van zijn talenten, 
zijn competenties en zijn 
eigenheid. Laat dat, ook in 
de toekomst, een oprechte 
belofte aan onze kinderen 
zijn waarvoor we ons allemaal 
blijvend willen inzetten in 
Boechout-Vremde. 

Een school speelt een onmisken-
baar sterke rol in het ontwikkelen 
van sociale vaardigheden, het 
ontstaan van kameraadschappen, 
het creëren van het gelukzalige 
gevoel van welzijn. Niet alleen 
voor onze kinderen … Denk maar 
aan de vele vriendschappen die 
groeiden vanuit de dagelijkse 
contacten tussen ouders aan de 
schoolpoort. Wie zich verbonden 
wil voelen met onze gemeen-
schap vindt onder andere zijn 
weg dankzij de vele initiatieven 
geworteld in de tradities van onze 
scholen. Onze scholen kennen 
een ‘opendeurmentaliteit’. Ze 
bieden hun infrastructuur aan 
om te sporten, om te ontmoeten, 
goede doelen te ondersteunen … 

Zo’n dicht netwerk van scholen 
brengt ook heel wat uitdagingen 
rond verkeersveiligheid met zich 

We moeten de 
sterkte van onze 
gemeenschap 
gebruiken om 
onze kinderen te 
begeleiden onderweg 
naar school  
én volwassenheid

KATTY OP DE BEECK
LEERKRACHT
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mee. Wie zich tussen acht en 
pakweg half negen of rond 16 uur 
op onze wegen begeeft, is hiervan 
vast getuige. Een langgerekte 
sliert van vrolijk joelende school-
kinderen vult onze straten. Niet 
altijd gebeurt dit op een correcte, 
veilige manier. We moeten als 
volwassenen in het verkeer soms 
voor twee of meer denken, want 
onze schoolkinderen zijn zich in 
al hun jeugdige enthousiasme 
niet altijd bewust van de vele 
gevaren op de weg. Een uitdaging 
ook voor ons lokale bestuur om 
te blijven inzetten op een veilige 
schoolomgeving. Autovrij voor 
de schoolpoort, zoals reeds knap 
gerealiseerd bij de herinrichting 
van de dorpskern van Vremde en 
het Jef Van Hoofplein, autoluw in 
de verbindingswegen, fietsstra-
ten, degelijke fietspaden ... 

We moeten in het kader 
van de mobiliteit allemaal 
anders durven denken. Die 
mentaliteitswijziging kan 
beginnen bij onze kinderen, 
als we hen voorleven hoe 
zich op een veilige manier 
in het verkeer te begeven, 
met respect en aandacht 
voor alle weggebruikers. 
Onze scholen werken nu 
reeds – ondersteund door 
ons lokale bestuur – actief 
aan veilig verkeer. 

Er worden fietsbehendigheidsles-
sen georganiseerd, de verkeers-
regels voor de fietser ingeoefend, 
er vinden fietscontroles plaats, 
acties om het gebruik van fluo 
aan te moedigen … Elke ouder 
weet echter dat kinderen al 
doende leren en dat geduld ook 
een schone deugd is. We moeten 
de kracht van de herhaling en de 
sterkte van onze gemeenschap 
gebruiken om onze kinderen te 
begeleiden onderweg naar school 
én volwassenheid. Iedereen heeft 
hierin een bijdrage en voor-
beeldfunctie. Net zoals leerlingen 
hun leraren oprecht kunnen 
ontroeren en verwonderen, 
kunnen wij als maatschappij onze 
taak als leer-kracht opnemen en 
daar zelf ook door groeien in ons 
medemens-zijn. Kinderen zijn 
ontvankelijk voor goed gedrag en 
kopiëren vlot wat hen voorgeleefd 
wordt. Laten we als gemeenschap 
het goede voorbeeld geven. De 
interactie tussen leerkracht en 
leerling is een oneindig boeiend 
en leerrijk proces voor beide 
partijen en dat geldt ook buiten 
de schoolmuren. ■
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Dat sport een gemeenschap kan 
verbinden mochten we afgelopen 
zomer nog meemaken tijdens het 
wereldkampioenschap voetbal. 
Het aantal Belgische vlaggen dat 
uithing en het aantal enthousias-
te supporters op de Grote Markt 
in Brussel was niet te tellen. Ook 
in zaal Boechout Vooruit kon je 
tijdens de wedstrijden van onze 
Duivels over de koppen lopen. In 
sommige landen, zoals Nederland 
en Noorwegen, zit sporten echt 
in de genen. Van kindsaf worden 
mensen er aangezet om te be-
wegen. De grote investeringen in 
infrastructuur geven een actieve-
re bevolking en mooie sportieve 
successen, ook op bijvoorbeeld 
de Olympische Spelen. 

Naast het straffe effect 
van sport op het sociale 
weefsel en de verbindende 
en deugddoende beleving 
ervan, is de positieve impact 
op de gezondheid groot. 
Fitte mensen voelen zich 
bovendien gelukkiger en 
kunnen langer voor zichzelf 
zorgen. Dat alles maakt een 
groot verschil in het budget 
voor volksgezondheid. 

Hoe kunnen gemeentes hieraan 
bijdragen op hun niveau? En hoe 
kan Boechout hierin een voor-
beeldrol spelen? 

Ik zou het geweldig vinden als 
elke Boechoutenaar, jong en oud, 
jaarlijks een sportbudget krijgt. 
Vijfentwintig euro bijvoorbeeld. 
Deze gratis sportpas kan je dan 
besteden bij de Boechoutse 
sport- en bewegingsclubs – voor 

Ik zou het geweldig 
vinden als elke 
Boechoutenaar, 
jong en oud, 
jaarlijks een 
sportbudget krijgt

STEPHAN PITTOORS
LID VAN DE  

SPORTRAAD BOECHOUT
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een proefles of als korting op het 
lidgeld – en bij evenementen als 
Boechout Wandelt en Boechout 
Fietst. Zo geeft de gemeente 
kinderen, volwassenen en senioren 
niet alleen een welkom zetje in de 
goede richting, maar ondersteunt 
het naast de bewoners zelf ook alle 
clubs. Via dit drempelverlagende 
initiatief kunnen mensen zelf 
kiezen welke sport of activiteit ze 
graag uitproberen – basketbal, 
yoga, tennis, hockey, paardrijden, 
fitness … –  en bij welke organisatie. 
Binnen de gemeentegrenzen. 
Misschien een tikje chauvinistisch 
op lokale schaal, maar als we er zo 
voor kunnen zorgen dat Boechout 
procentueel het grootste aantal 
sporters van ons land krijgt, is dat 
toch een mooie uitdaging, niet?

Wat mij betreft kan een 
gemeenschap nooit genoeg 
investeren in sport en 
beweging. Zelf werd ik van 
in het begin van thuis uit 
gestimuleerd om te sporten. 
Bij kinderen waar dat niet het 
geval is, of waar het budget 
krap is, kan de gemeente die 
rol opnemen. Kansen geven 
en stimuleren om actiever, 
socialer en gezonder door 
het leven te gaan is in deze 
digitale tijden vol schermpjes 
een must. 

Als meer Boechoutenaars meer 
aan sport doen, worden ook 
meer investeringen mogelijk voor 
de clubs. Ze worden zelf ook 

gemotiveerd om nog meer in 
beweging te komen en bewoners 
aan te moedigen om hun sportpas 
bij hen te besteden. Dus eigenlijk 
gaat het hier ook om een actieve 
subsidievorm. 

Ons dorp is sowieso al goed bezig. 
Er kwamen de voorbije jaren 
een aantal nieuwe disciplines bij: 
dans, yoga, tai chi … De groeiende 
judoclub kon verhuizen naar 
Sneppenbos. Zo hoeven de 
leden niet langer te trainen in de 
voedselgeuren van de eetzaal van 
de Jan Frans Willemsschool, en de 
leerlingen niet meer te eten in de 
zweetgeur van de sporters. Spor-
ting Vremde ging er in het nieuwe 
sportcomplex ook stevig op vooruit 
qua infrastructuur en Bacwalde 
profiteert mee. De voetbalclubs 
daar verenigen was technisch niet 
haalbaar, in ruil kreeg Bacwalde 
kunstgras zodat elke wedstrijd nu 
op een droog terrein doorgaat. Een 
enorme impuls voor de club.

De solidariteit onder de sportclubs 
van ons dorp neemt alsmaar toe. 
Boechout Bekert voor de voetbal-
lers is al lang een vaste waarde, 
waarbij elke ploeg op haar beurt 
organiseert. Maar ook de sponsor-
loop van Bacwalde voor Music For 
Life werd vorig jaar een gigasucces. 
Mee dankzij de aanwezigheid van 
onder andere Sporting Vremde, 
Sgola en de grote wielerteams die 
uit Bacwalde en Sporting Vremde 
groeiden. ■
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Op gebied van gezondheid en 
welzijn bieden de komende jaren 
zich aan als bijzonder uitdagend 
en boeiend. We zullen namelijk 
de geboorte zien van de ‘eerste-
lijnszone ZORA’ (Zuid-Oost Rand 
Antwerpen). 

Boechout-Vremde zal haar 
krachten bundelen met die 
van de gemeentes Mortsel, 
Hove, Kontich-Waarloos, 
Edegem en Lint om de 
organisatie van de ‘eerste 
lijn’ in de gezondheidszorg 
en van het ‘globale brede 
onthaal’ in de welzijnszorg 
grondig te reorganiseren. 

De Vlaamse overheid onder-
steunt deze overgang van een 
versnipperd zorgaanbod naar 
een geïntegreerd en persoons- 
gericht model (zie schema p. 28).
De persoon met een zorgnood 
staat centraal. Wanneer een 

persoon niet meer alleen voor 
zichzelf kan zorgen, is er de 
ondersteunende kring van 
informele zorg door familie en 
de buurtgemeenschap. Wanneer 
deze niet meer voldoende is, 
volgt dan als derde schil het 
professionele aanbod van 
gezondheidszorg en welzijn. 

De uitdagingen zijn niet min: een 
stijgend aantal ‘chronisch zieken’ 
met vooral een groot aandeel van 
‘multimorbiditeit’ (het voorkomen 
van meer dan één chronische 
ziekte bij één persoon), de 
vergrijzing, de stagnatie in het 
zorgaanbod (wachtlijsten, patiën-
tenstops), het grote aandeel van 
mensen met ‘lage gezondheids-
vaardigheden’ (de vaardigheid 
van individuen om informatie 
over gezondheid te verkrijgen, 
te begrijpen en te gebruiken bij 
het nemen van gezondheids-
gerelateerde beslissingen) en 

Van een 
versnipperd 
zorgaanbod naar 
een geïntegreerd 
en persoonsgericht 
model

WERNER VAN PEER
HUISARTS
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de ongelijke toegang tot zorg 
voor mensen met een lagere 
sociaaleconomische positie en 
van een andere etnisch-culturele 
achtergrond.

Hoe kan een lokaal bestuur zich 
onderscheiden en het verschil 
maken? Evidente taken zijn het 
helpen in kaart brengen van de 
noden van de lokale bevolking 
en helpen om het zorgaanbod 
hierop af te stemmen, de regie 
opnemen voor de uitbouw van 
het ‘geïntegreerd en herkenbaar 
breed onthaal’ en initiatieven ne-

men voor het bevorderen van de 
informele zorg en de buurtzorg. 

Het echte verschil zal 
echter gemaakt worden 
door lokale besturen die 
bereid zijn om mensen 
en middelen in te zetten 
om deze ‘droom’ van 
een kwaliteitsvolle 
persoonsgerichte en 
geïntegreerde zorg waar  
te maken. ■

Conceptueel kader voor een geïntegreerd en persoonsgericht model  
(WHO, april 2016, framework on integrated, people-centred health services)
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Mijn vader is Boechoutenaar in 
hart en nieren, mijn grootvader 
was een echte Vremdenaar. 
Dennis en ik genieten nu volop 
van de twee dorpskernen door te 
ondernemen in Boechout en te 
wonen in Vremde. Maar voor ons 
is het gewoon één toffe, levendi-
ge gemeente. Het merendeel van 
onze klanten zijn ondertussen 
kennissen of vrienden geworden. 
Die vlotte en gezellige sfeer is 
typisch Boechouts.

Dennis komt van Beveren, werkte 
dertien jaar in een kledingwinkel 
op de Antwerpse Meir en woonde  
in Deurne. Hij was niet vertrouwd 
met Boechout, maar als we door 
de Heuvelstraat reden zei hij 
dikwijls: “Hier zou ik graag iets 
beginnen!” Er viel toen weinig te 

winkelen daar, maar je voelde wel 
al duidelijk dat het dorp aan het 
opbloeien was. 

Zes jaar geleden zette Dennis dan 
de stap, aangemoedigd door mij. 
We staken onze spaarcenten in 
de zaak en begonnen klein. Veel 
mensen verklaarden ons gek dat 
we hier een boetiek begonnen. 
Na een jaar gaf ik mijn expeditie-
job in de haven op en stapte mee 
in de zaak om de administratie, 
financiën en communicatie te 
doen. Dennis heeft Nidem 
Dito eerst alleen gerund, met 
vrijwel onmiddellijk succes. Dat 
is chapeau als ‘inwijkeling’. Het is 
hier tegelijk een moeilijk – men 
moet je of men moet je niet – en 
heel trouw publiek. 

Er zijn hier nog veel 
opportuniteiten, 
door de mooie 
mix van leeftijden 
en het feit dat het 
een welvarende 
gemeente is

NILS VAN PEER
SAMEN MET ZIJN MAN DENNIS JORIS 

ZAAKVOERDER VAN NIDEM DITO
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In Boechout is het 
belangrijk dat je 
als handelaar een 
gezicht hebt, zelf in je 
winkel staat en je ook 
buiten je zaak sociaal 
opstelt. Een deel van 
ons slagen zit hem 
in het feit dat we zelf 
gewone mensen zijn, 
zonder kapsones. 
Voor ons is iedereen 
gelijk en even welkom. 

We ondervinden dat er nog 
Boechoutenaren en Vrem-
denaren zijn die niet durven 
binnenstappen bij ons, omdat ze 
zich dan verplicht voelen om iets 
te kopen. Terwijl er uiteraard niks 
moet, een kijkje nemen of dag 
komen zeggen is ook prima. 

De burgemeester was er bij onze 
opstart. Hij was er met ons vijfja-
rig bestaan, met de modeshows 
en met Heuvel by Night. Zelfs als 
hij nog vijf andere dingen te doen 
heeft en maar een kwartiertje vrij 
is, staat hij er. We kunnen hem 
ook altijd bellen met een vraag of 
probleem. Koen en Els bekijken 
dan samen wat er mogelijk is. 
Er wordt niks beloofd wat niet 
waar te maken is. En als er iets 
niet lukt, is hij daar ook eerlijk 
over. Hij heeft een rechtlijnige 
visie en vaak een uitgesproken 
mening, maar is altijd bereid om 
te overleggen en bij te sturen 
waar het kan. PRO is echt een 

partij van het dorp, een goede 
doorsnee. Er zitten verschillende 
strekkingen in verweven en er 
wordt lokaal bestuurd, los van het 
nationale.  

De betrokkenheid 
van het 
gemeentebestuur 
en het meedenken 
met ondernemers 
maakt een groot 
verschil. Het is aan 
ons om kansen te 
zien, initiatief te 
nemen en proactief 
te zijn. 

Dat doen we bijvoorbeeld 
door een aantal keer per week 
een koopavond met korting 
te organiseren op uitnodiging, 
met een mooie beloning voor 
de gastvrouw of -heer. Maar 
mee gedragen worden door de 
gemeente en collega-handelaars 
maakt het makkelijker, aangena-
mer en financieel interessanter. 
De eerste keer dat we onze 
modeshow organiseerden, 
dachten sommigen opnieuw dat 
we op ons hoofd gevallen waren. 
Maar het lukte, beter dan ver-
wacht. Met dank aan de logistieke 
ondersteuning van de gemeente. 
De modeshow werd een jaarlijks 
evenement waar bijna heel de 
straat bij betrokken is en dat veel 
volk lokt. Een fijne samenwerking 
tussen de handelaars van de 
Heuvelstraat. Net als Heuvel by 
Night, wat oorspronkelijk een 
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initiatief van bloemenwinkel 
Falenopsis was.

Er zijn hier nog veel opportuni-
teiten, door de mooie mix van 
leeftijden en het feit dat het een 
welvarende gemeente is. Wij zijn 
van nul begonnen en werken 
hard, maar hebben ondertussen 
stevig kunnen uitbreiden. Ons 
voorbeeld maakte dat anderen 
ook de stap durfden zetten. Alle 
winkelpanden in de Heuvelstraat 
zijn nu volzet. We zijn er onderling 
voor elkaar, we sturen zelfs 
leveranciers en klanten naar 
elkaar door, en Els en Koen zijn er 
voor ons.

Regelmatig samen rond de 
tafel zitten is belangrijk. Daarom 
ben ik al zes jaar actief in de 
Middenstandsraad. We bereiden 
elke maand de onderwerpen 
voor die aan de orde zijn voor 
de grotere middenstandsverga-
dering: wat met werken, wordt 
er goed gecommuniceerd, het 
parkeerbeleid … In die fase 
wordt er al overlegd met Els 
en Koen. Elke middenstander 
in Boechout-Vremde krijgt een 
uitnodiging voor de werkverga-
dering, met de agendapunten. 
Daarna gaan Els en Koen binnen 
het gemeentebestuur verder aan 
de slag met de conclusies. 

Toen wij startten met Nidem Dito 
was parkeren nog een probleem. 
Dat hebben we bekeken met 
de middenstand en dan met de 
gemeente. Verschillende opties 
werden zorgvuldig afgewogen. 
In wederzijds overleg bleek het 
parkeerschijfsysteem de beste 
oplossing. Een volgend punt 
om aan te pakken is wat Dennis 
en mij betreft zorgen dat er in 
de spits geen fietsers meer in 
volle snelheid over het voetpad 
rijden of tussen de auto’s door 
slalommen. Gevaarlijk voor hen 
en voor klanten die uit de winkels 
komen. Misschien een idee om 
de schoolgaand jeugd om te 
leiden langs de fietsersboulevard 
en het Pastoorsleike? 

Ik raad elke 
ondernemer uit ons 
dorp van harte aan 
om mee te komen 
luisteren en praten. 
Nu is de opkomst 
vaak groot als er 
ergens een probleem 
is, maar niet om te  
brainstormen over 
kansen en groei. Hoe 
meer mensen, hoe 
meer ideeën. 
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We krijgen al logistieke en financi-
ele ondersteuning bij evenemen-
ten, maar dat laatste mag nog iets 
ruimer. En een buffer inbouwen 
voor als er verkeershinder is door 
werken, is ook een goed plan. 
Nu gaan de middenstanders 
zelf rond om geld in te zamelen 
voor promoacties om klanten 
te overtuigen om toch te blijven 
komen. De gemeente helpt dan 
ook een handje, maar preventief 
een spaarpotje opbouwen zou 
handig zijn.

De dorpskern van Vremde is 
prachtig opgewaardeerd. Maar 
het is jammer dat zo’n leuke plek 
nog niet echt bruist – behalve 
tijdens de supergezellige kerst-
markt. Er zijn al een paar leuke 
zaken, Apart in Stijl verhuist naar 
daar. Een grotere ondernemer 
is onderweg. Maar er is zeker 
meer te doen. Ik hoop als lid van 
de Middenstandsraad dat we 
de dorpskern van Vremde ook 
kunnen laten openbloeien zoals 
we in Boechout hebben gedaan. 
Want Boechout-Vremde ligt me 
heel na aan het hart. Misschien 
kan het gemeentebestuur mee 
een enthousiaste, drijvende 
kracht zoeken voor de Vremdese 
middenstand? ■
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Bruto nationaal geluk is een 
manier om de levenskwaliteit van 
een land te meten. Niet op basis 
van het inkomen van iedereen, 
wel gebaseerd op de gezondheid 
van mensen, in welke mate het 
milieu beschermd wordt, hoeveel 
ruimte er is voor goed beleid, 
voor participatie, vrije tijd en 
cultuur, onderwijs … 

Een Bhutaanse koning lanceerde 
het idee en het is er ondertussen 
opgenomen in de grondwet met 
als streefdoel meer welzijn voor 
iedereen. 

Nu valt ‘geluk’ natuurlijk moeilijk 
te meten. Wat de één gelukkig 
maakt – een strandvakantie, een 
trektocht in de bergen, een boek 

lezen in de tuin … – is voor de 
ander mogelijk een nachtmerrie. 

Wat we wel zien in de lijst van de 
‘gelukkigste landen ter wereld’ 
is dat de top tien bijna volledig 
wordt ingenomen door landen 
met een sterk uitgebouwde so-
ciale bescherming. Landen waar 
de welvaart billijk verdeeld wordt. 
Anders gezegd: geluk wordt niet 
bepaald door rijkdom, wel door 
hoe die rijkdom verdeeld is.

België staat op een verdienstelijke 
zestiende plaats. Scoren we 
niet hoger omdat er een zekere 
somberheid in de Belgische 
genen ingebakken zit? Of regent 
het hier misschien te veel … of 
nee, te weinig …

Bruto 
Boechouts 
Geluk

EMMY VAN PUYVELDE
JOBCOACH EN  

MAATSCHAPPELIJK WERKER
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Sowieso kan het belang 
van een goede sociale 
bescherming niet 
overschat worden. 
Werk maken van gelijke 
kansen is geen utopische 
bevlieging. Het is een 
manier om je samenleving 
te organiseren, om het 
welzijn te verhogen en om 
zoveel mogelijk mensen 
gelukkig te maken. Dat is 
niet enkel goed voor de 
sociaal zwakkeren in de 
samenleving. Iedereen 
wordt daar beter van.  

Trouwens, nogal wat mensen 
hebben een verkeerd idee van 
wie die sociaal zwakkeren zijn. 
Nieuwkomers, migranten? Ja, die 
ook. Maar evengoed en nog veel 
meer gepensioneerden met een 
doorsnee pensioen, jongeren uit 
kansarme gezinnen, alleenstaan-
de ouders (vaak moeders) met 
jonge kinderen, een gefailleerde 
zelfstandige, sociaal kwetsbare 
of gekwetste mensen, psychiatri-
sche patiënten, langdurig zieken 
of gewoon mensen met een hoge 
dosis brute pech. 

In ons land hanteren we het 
begrip ‘sociale grondrechten’. 
Dat betekent dat iedereen recht 
heeft op een menswaardig leven: 
recht op een faire job of een 
zinvolle tijdbesteding, recht op 
sociale bescherming, recht op 
behoorlijke huisvesting, recht op 
gezondheidszorgen, recht op 
juridische bijstand, recht op een 
gezonde leefomgeving, recht op 
culturele ontplooiing.

Het garanderen van die 
sociale grondrechten 
en van die menselijke 
waardigheid is de 
kernopdracht van het  
OCMW. Vanaf 2019 
versmelten OCMW en 
gemeente en werken ze 
samen aan het realiseren 
van deze opdracht. 

Ze voeren sociale onderzoeken, 
garanderen een leefloon voor 
mensen zonder inkomen, 
ondersteunen mensen in een 
eerste werkervaring, begeleiden 
mensen met schulden, zorgen 
voor een huurwaarborg of een 
stookoliepremie, bemiddelen 
bij allerlei juridische kwesties, 
helpen bij moeilijkheden bij ziekte 
of hospitalisatie, zetten in op 
kinderarmoede … De lijst is lang. 

Via ‘rechtenverkenner.be’ kan 
je als inwoner van je gemeente 
zelf uitzoeken welke rechten en 
premies je allemaal hebt en waar 
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je terechtkan met welke vragen … 
Het OCMW kan ook helpen, want 
het is niet altijd eenvoudig om 
de weg naar de juiste instantie 
te vinden. Boechout-Vremde kan 
outreachend werken of een uniek 
loket installeren, om het aanbod 
kenbaar en toegankelijker te 
maken. 

Naast georganiseerde 
hulp is er ook een brede 
waaier aan grote en 
kleine initiatieven die 
minstens even belangrijk 
zijn om mensen hun 
‘Bruto Boechouts 
Geluk’ te bevorderen. 
Ze ontstaan vaak 
spontaan, al dan niet met 
gemeentelijke steun, met 
vrienden, verenigingen,  
buurtbewoners of met 
mensen die eenzelfde 
interesse delen.

Enkele voorbeelden:

Een woon- en zorgcentrum 
in Boechout stelt tijdens de 
examenperiodes lokalen ter 
beschikking voor studenten om 
samen te studeren. Ze leren 
gemotiveerd, worden minder 
afgeleid en brengen wat extra 
leven in de brouwerij voor de 
rusthuisbewoners. Jongeren leren 
elkaar kennen en het verruimt 
hun horizon. 

Vele buurt- en straatfeesten 

in Boechout-Vremde brengen 
mensen samen. Buurtbewoners 
leren elkaar (beter) kennen en 
organiseren samen activiteiten 
voor een straat of wijk. Daar 
wordt de hele buurt beter van. 

De speelpleinwerking Wiebelei 
organiseert tijdens de vakantie 
fijne speeldagen voor kinderen. 
Zo leren ze met elkaar omgaan 
en worden vriendschappen 
voor het leven gesmeed. Dankzij 
het sociale tarief kunnen ook 
kinderen van ouders met een 
laag inkomen deelnemen. Ook 
bij de vele sportclubs is het van 
belang om de (financiële) partici-
patiedrempels zo laag mogelijk te 
houden. 

Boechout-Vremde is bovenal 
een cultuurgemeente. De cultu-
rele evenementen zijn bijzonder 
talrijk. Boechout beweegt wel 
degelijk. Cultuur verbindt, brengt 
mensen samen: in de Vooruit, 
zaal Den Boom, op het Sfinksfes-
tival, op de pleinen en in de 
parken. Ook daar mag niemand  
uit de boot vallen.  

En kijk, zo draagt iedereen bij tot 
het ‘Bruto Boechouts Geluk’. ■



“De lokale politicus moet 
zorgen voor vertrouwen 
en drie touwtjes uit 
de brievenbus van het 
gemeentehuis hangen. 
Een sociaal touwtje, een 
touwtje dat een appel 
doet op gemeenschaps-
vorming en een touwtje 
voor een duurzame 
wereld.”
Koen T’Sijen, vrij naar Jan Terlouw
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