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Beste mensen,
In deze brochure vertellen de kandidaten van PRO Boechout&Vremde u 
graag over het beleid. We sommen per thema kort een aantal belangrijke 
beleidsvoorstellen op. Het volledige verkiezingsprogramma van PRO  
kan u lezen op www.proboechoutvremde.be.
Boechout&Vremde besturen doe je met kennis van zaken en bekwame 
mensen. Wist je dat wie onze gemeente moet besturen:

 N elk jaar een budget van 15 miljoen euro beheert? 
 N leiding geeft aan 172 medewerkers?
 N politie en brandweer moet aansturen? 
 N kennis moet hebben van crisisbeheer en 

rampenbestrijding?
 N onze belangen moet verdedigen bij de provinciale, 

Vlaamse en federale overheid?
 N beschikbaar moet zijn voor alle inwoners?
 N aanwezig moet zijn op plechtigheden en activiteiten?
 N elke dag aan de slag is op het gemeentehuis?
 N moet samenwerken om tot resultaten te komen?
 N moet vooruit kijken en visie hebben?

Wij zijn uw betrouwbare partner om de volgende jaren 
onze gemeente met een sterke ploeg te besturen.  
Samen werken we verder!
Hartelijk,

Koen T’Sijen, uw burgemeester

Samen Boechout&Vremde besturen
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Allemaal veilig verkeer
 N Nieuw Sint-Bavoplein in 2019
 N Fietsstraten in de dorpskern: Dr. Theo 
Tutsstraat, Jan Frans Willemsstraat, 
Heuvelstraat, Van Colenstraat

 N Nieuwe fietspaden: 
Wommelgemsesteenweg, Weverstraat, 
deel Broechemsesteenweg, Boshoek

 N Veilig verkeer in Gillegomstraat  
en korte Vremdesesteenweg

 N Nieuwe en veilige Groenstraat en 
Toeffelhoek

 N Landbouwwegen voor lokaal verkeer,  
fietsers en land- en tuinbouwers

 N Meer onbemande snelheidscamera’s 
en bemande snelheidscontroles

“Veilige fietsroutes 
zet meer mensen 

aan om te fietsen.”

JOHAN VAN HOOF & 
RUDI GOYVAERTS



4 

Allemaal ruimte
 N Geen verkavelingen in het buitengebied
 N Woonuitbreidingsgebied Borsbeeksesteenweg behouden als 
open landschap

 N Woonuitbreidingsgebied Kerkweg Vremde 
(sportterreinen) aanleggen als nieuw 
dorpspark

 N Uitbreiden verbodszone voor 
appartementen

 N Ruimte pastorij Boechout inrichten 
als culturele parktuin

 N Kerkhoven verder opwaarderen 
met een overdekte 
bezinningsplek

“We verkavelen geen 
woonuitbreidings-

gebieden. Dat is de 
betonstop in de 

praktijk brengen.”

RIA VAN DEN HEUVEL & 
PHILIP VERSTAPPEN
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 N In elke wijk goede voetpaden en 
rustbanken

 N Geen sluipverkeer door woonwijken
 N Nieuw pleintje in de Kardinaal 
Sterckxstraat

 N Aanleg van wijkparkjes en netwerk van 
trage wegen

 N Vergroen je voortuin
 N Wijkcomités beheren wijkbudgetten
 N Het schepencollege vergadert regelmatig 
in de wijken 

 N Wooncafé in elke wijk: ervaringen 
uitwisselen over hoe inwoners in de 
toekomst willen wonen

 N Dorpspunt Vremde: centrale locatie met 
postpakketautomaat, deelauto, pop-up 
activiteiten …

“De samenleving 
bouw je op van 

onderuit. In elke 
wijk, in elke buurt.”

JEF MEEUS & TIM 
VANOYSTAEYEN

Allemaal thuis in de wijk
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Allemaal leefbaar
 N Geen 2de KMO-zone, minder vrachtverkeer
 N Geen nieuwe verbindingsweg N10-Krijgsbaan
 N Geen tweede spoorontsluiting door het centrum van Boechout
 N Luchthaven Deurne: vliegroutes hoger en verder van de bewoning 
én geen uitbreiding van de luchthaven of verlenging van de start- en 
landingsbaan

 N Participeren in burgerinitiatief toekomstplan voor luchthaven

“Piste tweede 
spoorontsluiting 

door Boechout 
voor N-VA-minister 

Weyts nog steeds 
bespreekbaar, 

voor PRO 
onbespreekbaar.”

BRUNO DOMS &  
RIA VAN DEN HEUVEL
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Allemaal natuur

 N Verder uitbreiden natuurgebied 
Molenbeekvallei

 N Meer subsidies voor aankoop 
percelen in natuurgebied

 N Belevingspad voor kinderen in 
speelbos en natuurreservaat

 N Openhouden van natuurverbindingen 
tussen open landschappen

 N Bomenfonds voor onderhoud 
waardevolle bomen en nieuwe 
bomen

 N Aanplanten geboortebos

“Een meer natuurlijke 
toekomst met veel 

biodiversiteit 
begint lokaal.”

JORIS GURNY & 
HELEEN RYMEN
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Allemaal duurzaam

“Het doel is een 
klimaatneutrale 
gemeentelijke 
organisatie tegen 
2020.” 

PHILIP VERSTAPPEN &  
RUDI GOYVAERTS

 N Verlaging CO2-uitstoot over de hele 
gemeente

 N Minder autoverkeer in de buurt van scholen
 N Beloningssysteem voor fietsende 
schoolkinderen

 N Burgers sensibiliseren voor groepsaankopen 
groene energie 

 N Hernieuwbare energie via zonnepanelen op 
gemeentelijke gebouwen
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Allemaal delen
 N Locaties voor elektrische deelfietsen en deelwagens
 N Invoeren van autodelen
 N Gemeentelijk wagenpark delen met inwoners
 N Een mobiele applicatie en deelmagazijn om materialen te delen
 N Repair café: samen kapotte spullen herstellen
 N Kinderfietsen-bibliotheek: ieder kind ontleent een kinderfiets op maat 

“De deeleconomie 
is de toekomst 
voor de nieuwe 
generaties.” 

LOTTE VERSTRAELEN 
& JO OFFECIERS
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Allemaal ondernemen
 N Een markt voor lokale producten en promotie streekproducten
 N Handelscentra inkleden tijdens feestdagen, solden, …
 N Horeca-imago ondersteunen en versterken
 N Co-workingplaces aanbieden voor ondernemers
 N Stationsparking uitbreiden en geen betalend parkeren

“Een lokale markt 
met ambachtelijke 

producten 
versterkt onze 

handelskernen.”

ELS AUGUSTINUS & 
JENNY VAN DER VELDE
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Allemaal leerkracht
 N Inzetten op meer zorgondersteuning 
van kinderen

 N Renovatie oudste klaslokalen Jan 
Frans Willemsschool

 N Ondersteuning nieuwbouwproject 
Sint-Gabriël en Dorpsschool

 N Verruiming aanbod kunstonderwijs
 N Naschoolse begeleiding om 
schoolkansen van kinderen in 
kwetsbare situaties te vergroten

“We vergroten de 
ontwikkelingskansen 

van kinderen door 
het onderwijs te 

versterken met een 
kwalitatief aanbod aan 
kinderopvang, cultuur, 

sport, kunstonderwijs, …”

KATELIJN SEBRECHTS & 
MARLEEN DOLFEYN
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Allemaal in beweging

“Zo veel mogelijk 
inwoners zo regelmatig 
mogelijk laten sporten 
en bewegen met 
kwaliteitsvolle 
infrastructuur.  
Da’s gezond.”

MARLEEN DOLFEYN & 
FERRE MARQUES  
DA SILVA

 N Betaalbaar sportpark Sneppenbos voor alle 
verenigingen

 N Ondersteunen van jeugdsportbegeleiding
 N Investeren in kwaliteitsvolle sportweken
 N Subsidies voor verbeteren van 
sportaccomodatie

 N Sportclubs betrekken bij gemeentelijke 
sportactiviteiten
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Allemaal Jong
 N Nieuw skatepark
 N Gratis kampvervoer voor jeugdbewegingen
 N Infrastructuursubsidies voor jeugdlokalen
 N Speelpleinwerking ’t Wiebelei  
in alle vakanties

 N Aanbod voor tienerjongeren
 N Jeugdcultuur en artistieke beleving van 
jongeren stimuleren

 N Blijven investeren in kwalitatieve 
voor- en naschoolse  
kinderopvang 

“Samen schrijven 
we een nieuw 

jeugdbeleidsplan 
voor een nieuwe 

generatie. Nu 
kiezen voor later.”

HELEEN RYMEN & 
LOTTE VANSTRAELEN
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Allemaal cultureel
 N Culturele programmatie artistiek, 
technisch en logistiek uitbouwen

 N Voluit ondersteuning aan festivals en 
alle culturele evenementen

 N Erfgoedplekken en wandelingen 
over de geschiedenis, figuren en  
gebouwen

 N Kunst in de publieke ruimte
 N Plaatselijke kunstenaars een forum 
bieden om werk te presenteren

 N De bib 7/7 open, aan een fijne leestuin

“Cultuur is het 
bindmiddel in onze 

samenleving. Het weekt 
debat los, ontroert, prikkelt, 

daagt uit, verzoent en 
brengt mensen samen.”

TIM VANOYSTAEYEN &  
ELS AUGUSTINUS
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Allemaal erbij

 N De Bunderhoeve als centrum en 
ontmoetingsplek voor senioren

 N Toegankelijke gemeente: 
iedereen toegang tot gebouwen, 
dienstverlening en communicatie

 N Iedereen zo lang mogelijk thuis 
wonen met thuiszorg en brede 
mantelzorg

 N Aandacht voor verdoken armoede 
en eenzaamheid 

 N Seniorensport uitbouwen

“Mogelijkheden om 
samen activiteiten 
te doen en elkaar 

te ontmoeten, voor 
een warmere 

samenleving. Dat is 
seniorenbeleid.”

STINE BERTELS &  
LIEVE GEERINCK
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Allemaal wonen

“Lokaal woonbeleid 
richten op sociaal 
en betaalbaar 
wonen, voor jongeren, 
alleenstaanden, 
senioren en nieuw 
samengestelde 
gezinnen.” 

BART ANCIAUX &  
NANCY VANHEES

 N Woonzorgzone gericht op wonen van ouderen 
en personen met een handicap binnen sociale 
woonprojecten

 N Minimumwoonkwaliteitseisen voor woningen op 
de huurmarkt

 N Actief sociaal verhuurkantoor
 N Ondersteunen van kleinschalige en collectieve 

woonvormen
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Allemaal solidair
 N Groeipad voor het budget ontwikkelingssamenwerking
 N Steun aan projecten gericht op eerlijke handel en fairtradeproducten
 N Subsidiëring ontwikkelingsprojecten met een band in Boechout-Vremde
 N Ondersteunen van jongeren op inleefreis naar ontwikkelingslanden
 N Financiële steun bij humanitaire noodhulp

“Het ontwikkelings-
beleid moet aansluiting 
vinden bij de Millennium-
doelstellingen: uitbannen 
van armoede in de 
wereld.” 

ANNIE VAN WEERT &  
STINE BERTELS
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Allemaal betrokken

 N Burgers, buurtcomités, adviesraden, 
scholen of bedrijven thematisch 
betrekken in de gemeenteraad 

 N Een burgerkabinet adviseert het 
gemeentebestuur

 N Beslissingsrecht van burgers over 
wijkbudgetten

 N Verplichte bewonersvergaderingen bij 
grote investeringen

 N Geen fusie met andere gemeenten, wel 
samenwerking

 N Een nieuw administratief centrum aan 
de Molenlei met een modern onthaal 
en alle eerstelijnsdienstverlening voor 
de burger

“Als het over onze 
democratie gaat, mogen 

we nooit achteroverleunen.”

BRUNO DOMS &  
STEF VOETS
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Allemaal veilig

 N Diefstal in woningen terugdringen via 
BuurtInformatieNetwerken (BIN)

 N Aanpak fietsdiefstallen met lokfietsen en 
gericht cameratoezicht

 N Multi-inzetbare camera’s tegen 
sluikstorten

 N Sterke aanwezigheid van wijkpolitie in het 
straatbeeld

 N ANPR (automatische 
nummerplaatherkenning) op invalswegen 
samen met buurgemeenten

“Veiligheid is met een 
gerust hart fietsen in 
de buurt, een proper 

openbaar domein, respect 
voor reglementen, … maar 
ook oog voor dierenwelzijn 
of aanpak van vandalisme.”

JOHAN VAN HOOF &  
NANCY VANHEES
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Allemaal eerlijk verdeeld
 N Totale fiscale druk omlaag
 N Personenbelasting verlagen 
tot onder de 7% (nu 7,3%)

 N Afbouw gemeentelijke schuld vanaf 2021
 N Verdere opbouw pensioenfonds

“Deze ploeg maakt 
het verschil mét 
positieve resultaten. 
Ook financieel.”

LIJST PRO BOECHOUT&VREMDE

1. Koen T’Sijen 13. Stef Voets
2. Els Augustinus 14. Annie Van Weert
3. Stine Bertels 15. Jef Meeus
4. Rudi Goyvaerts 16. Ferre Marques Da Silva
5. Philip Verstappen 17. Katelijn Sebrechts
6. Johan Van Hoof 18. Joris Gurny
7. Marleen Dolfeyn 19. Lieve Geerinck 
8. Bruno Doms 20. Jo Offeciers
9. Nancy Vanhees 21. Jenny Van Der Velde

10. Heleen Rymen 22. Bart Anciaux
11. Lotte Vanstraelen 23. Ria Van Den Heuvel
12. Tim Vanoystaeyen

U stemt op 14 oktober 2018 geldig met een naamstem 
achter één of meerdere kandidaten of met een lijststem 
bovenaan de lijst PRO Boechout&Vremde.

BOECHOUT
& VREMDE


