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RUDI GOYVAERTS
 is de drijvende kracht en bezie-
ler van sportpark Sneppenbos. 
De jarenlange voorbereiding met 
vele verenigingen en adviesraden 
mondde uit in een prachtig com-
plex. Elke week sporten er meer 

dan 2500 mensen. De clubs groeien in aantal leden. De 
scholen en de vakantiewerking maken er gebruik van. 
En we hebben eindelijk een polyvalente zaal in onze 
gemeente. In een beweging realiseerden we ook het 
nieuwe voetbalterrein voor Bacwalde SK.

ELS AUGUSTINUS 
smijt zich voor de jeugd. Ze 
activeerde de jeugdraad opnieuw, 
bouwde de speelpleinwerking 
het Wiebelei verder uit tijdens de 
schoolvakanties en organiseerde 
Roefel met de middenstand. Er 
kwamen nieuwe speelpleintjes 

aan de wigwam in Vremde, op het Jef Van Hoofplein en 
op Sportpark Sneppenbos. Zij bewaakt mee het rijke 
aanbod voor kinderen en jongeren in onze gemeente, 
met een uitstekende werking van de wigwam en leuke 
culturele voorstellingen voor kinderen.

PHILIP 
VERSTAPPEN bijt zich 
vast in de dossiers van de dorps-
kernhernieuwing. Het Jef Van 
Hoofplein en het Sint-Bavoplein 
veranderen in een echt dorps-
plein, een veilige schoolomge-
ving en een speel- en leestuin met 

zicht op de molen. Voor de horeca blijft er voldoende 
parkeerruimte. De academie voor muziek, woord, dans 
en beeldende kunst is een meerwaarde in de buurt van 
de scholen. In Vremde is de dorpskern echt opgewaar-
deerd met voor de Dorpsschool een leuk plein met 
fonteintjes en speelse kunstbanken. 

RIA VAN DEN 
HEUVEL bewaakt meer 
dan wie ook de goede ruimtelijke 
ordening. Tegen het voldongen 
feit dat de Vlaamse regering 
onze gemeente in grootstedelijk 
gebied indeelde, ontwikkelde 

ze een beleid dat Boechout-Vremde in de zuidregio 
tot de minst dichtbevolkte en de meest groene 
gemeente maakt. Zij is de initiatiefneemster van het 
RUP meergezinswoningen, wat een verbod op de bouw 
van appartementen in Vremde en grote delen van 
Boechout oplegt. Zij ontwikkelde een bouwcode die 
inzet op meer groen in de straten en aangename 
pleintjes. Als kers op de taart werd het woongebied 
Molenveld (Sfi nksweide) defi nitief omgezet naar park- en 
recreatiezone. 

JOHAN VAN HOOF 
breekt zijn hoofd over verkeersvei-
ligheid. Veilige fi etsroutes komen 
er met de aanleg van tal van trage 
wegen, zoals het Bessemstraatje, het 
Doornstraatje, het Pastoorsleike, de 
Bistweg, de Van Der Grachtstraat, 
de Boechoutveldweg, de Schalie-

weg, enzovoort. Met de realisatie van de fi etsostrade 
naar Antwerpen en Lier en fi etspaden aan de Alexander 
Franckstraat en in een deel van de Groenstraat wordt het 
fi jnmazig fi etsroutenetwerk versterkt. Het nieuw mobi-
liteitsplan voor de volgende beleidsperiode kreeg grote 
onderscheiding van de regionale mobiliteitscommissie.

STINE BERTELS leeft voor 
zorg, sociaal beleid en senioren. De 
sterke sociale dienstverlening 
in onze gemeente maakt dat er 
gemiddeld minder mensen van een 
leefl oon moeten rondkomen dan 
het gemiddelde in Vlaanderen. Er 
zijn ook 12 plaatsen per honderd 

senioren in woonzorgcentra. De gemiddelde Vlaamse 
gemeente heeft er 8. Maar zorg voor senioren betekent 
ook aandacht voor een dementievriendelijke gemeen-
te, meer seniorensport en ontmoetingsruimte voor 
senioren en andere sociale doeleinden. 

Is de schuldenlast 
spectaculair 
gestegen?

KOEN T’SIJEN: Tijdens de vorige beleidspe-
riode hebben we de schuld afgebouwd met 
100 euro per inwoner. Hierdoor creërden 
we ruimte om te investeren. De schuld is 
nu terug gestegen door de bouw van de 
nieuwe kleuterschool. Dat project was niet 
voorzien in de fi nanciële meerjarenplan-
ning. We zijn hier geconfronteerd met een school die na 
15 jaar al niet meer deugde. Meer klassen en de bouw 
van de nieuwe academie was meteen een opportuniteit. 
Maar wees niet ongerust, vanaf 2021 daalt onze schuld 
weer. We hebben nog steeds een ruime marge om te 
lenen en te investeren. We sloten 2017 trouwens af met 
een positief saldo van 1,7 miljoen euro. Er is ruimte om 
de personenbelasting te laten dalen.

Blijft het 
recyclagepark?

KOEN T’SIJEN: Als het van ons afhangt wel. Maar de 
Vlaamse regering wil in de toekomst recyclageparken 
maken per 30.000 inwoners. Wij zijn met 13.000. Dat wil 
zeggen dat we ons park moeten delen met een andere 
gemeente, wat naar capaciteit en verkeersstromen 
absoluut niet kan. Of er moet ergens een nieuw, groot 
recyclagepark komen? Maar liefst behouden we een 
eigen recyclagepark voor Boechout-Vremde.

Gaat onze 
gemeente 
fusioneren met 
een andere 
gemeente? 

ELS AUGUSTINUS: PRO wil dat uit-
drukkelijk niet. We werken wel samen 
met andere gemeenten. Denk maar 
aan het bibkwintet, de wandelroutes 
in de Zuidrand, de streekproducten, 
de realisatie van het landschapspark 
Frijthout. Onderzoeken tonen aan dat 
recente fusies in Nederland en Dene-
marken hebben geleid tot een verhoging van de kosten 
voor het bestuur. Wij willen geen fusie omdat de burger 
verder van het lokale bestuur zal komen te staan. De 
toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening 
zal afnemen en er ontstaat een risico dat de stem van 
kleinere gemeenten binnen een grotere fusie alsmaar 
minder zal gehoord worden.

BOECHOUT
& VREMDE

ONZE PRO SCHEPENEN:

12 jaar inzet voor 
het algemeen belang.

DE PRO DOSSIERS:

25 PROJECTEN 
voor het 
algemeen belang

23 kandidaten, 23 beloftes

6 schepenen met een visitekaartje 15 hete 
hangijzers

12 jaar beleid, 12 jaar ervaring 

Onze schepenen 
luisteren en geven 
15 antwoorden15 antwoorden15 antwoorden15 antwoorden
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1.  KOEN T’SIJEN maximale inzet op verkeersveiligheid
2.  ELS AUGUSTINUS goede voetpaden en meer rustbanken
3.  STINE BERTELS dorpspark Vremde
4.  RUDI GOYVAERTS 

veilig verkeer Gillegomstraat/korte Vremdesesteenweg
5.  PHILIP VERSTAPPEN nieuw Sint-Bavoplein 
6.  JOHAN VAN HOOF fi etsstraten in de dorpskern  
7.  MARLEEN DOLFEYN fi etspad Weverstraat   
8.  BRUNO DOMS - wijkbudgetten   
9.  NANCY VANHEES aandacht voor dierenwelzijn  
10. HELEEN RYMEN nieuw skatepark voor jongeren   
11. LOTTE VANSTRAELEN subsidies jeugdlokalen 
12. TIM VANOYSTAEYEN pleintje Kardinaal Sterckxstraat
13. STEF VOETS - volle ondersteuning verenigingsleven

14. ANNIE VAN WEERT markt voor lokale producten
15. JEF MEEUS fi etspad Wommelgemsesteenweg
16. FERRE MARQUES DA SILVA betaalbaar sportpark
17. KATELIJN SEBRECHTS zorgondersteuning onderwijs
18. JORIS GURNY 

uitbreiden natuurgebied Molenbeekvallei
19. LIEVE GEERINCK 

ontmoetingscentrum senioren Bunderkes
20. JO OFFECIERS 

culturele programmatie en infrastructuur uitbouwen
21. JENNY VAN DER VELDE 

ondersteuning BuurtInformatieNetwerken
22. BART ANCIAUX locaties voor deelfi etsen en autodelen
23. RIA VAN DEN HEUVEL 

gezonde, groene publieke ruimte
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www.proboechoutvremde.be

     LIJST 7   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 Off eciers

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.

Kan men het 
bouwen niet 
tegenhouden? Is 
dat geen kwestie 
van durven en 
willen?

RUDI GOYVAERTS: Absoluut wel. We 
hebben dat net bewezen door keihard 
te onderhandelen met Matexi. Zij 
hebben met het Molenveld, de 
Sfi nksweide, een potentieel 
woongebied van 100 tot 150 
kavels afgegeven. 4,5 ha 
grond hebben ze overge-
dragen aan de gemeente 
voor de realisatie van het 
landschapspark Frijt-
hout tussen Boechout 
en Hove. De deal was de 
realisatie van het woonge-
bied Mussenhoeve. Hadden 
we niet onderhandeld, dan was 
ook het Molenveld nu verkavelings-
rijp. Ik hoor niemand zeggen hoe ze het 
anders hadden kunnen doen met hetzelfde resultaat.

Er is veel 
bijgebouwd. 
Was dat nodig?

ELS AUGUSTINUS: Prognoses voorspellen dat 
Antwerpen zo’n 29.000 woningen nodig zal hebben tegen 
2030. Het evenwicht vinden tussen betaalbaar wonen 
en open ruimte behouden is de grote uitdaging voor de 
toekomst. Dat huiswerk hebben wij al voor een groot stuk 
gemaakt. In het Midden en op Zuiderdal hebben we nu 
een aanbod van verschillende woonvormen. Jonge gezin-
nen, senioren, alleenstaanden, enzovoort vinden er hun 
gading. Dat is een strijdpunt dat we hebben gerealiseerd. 

De alternatieven voor bebouwing zijn ook 
niet altijd even rooskleurig. Zo lag er voor 
de oude site van BMT een voorstel op tafel 
voor een industriële hub voor goederen-
trafi ek van en naar de haven, met meer 
vrachtwagens. Was dat dan een beter 
idee? En wist u trouwens dat in onze om-
liggende gemeentes meer is gebouwd?

Kreeg Brandtfood 
geld om zijn winkel 
in te richten?

KOEN T’SIJEN: Absoluut niet. De gemeente huurt een 
casco ruimte op het Midden. Met de projectontwikkelaar 
was afgesproken dat hij 500 euro/m² betaalt om deze 
ruimte instapklaar te maken, ongeacht wie die ruimte 
zou huren. Er is dus bijna 300.000 euro betaald door 
Gands. Niet aan winkelinrichting, maar aan vloeren, 
plafonds, elektriciteit, enz. Ik geef toe dat de verhuur 
aan Brandtfood geen goede beslissing was, maar aan 
het faillissement treff en we geen schuld. We richten 
de ruimte nu in als een nieuw administratief centrum 
Burger en 
Welzijn, voor alle eerste
lijnsdienstverlening. 
Zo was het oor-
spronkelijk ook 
gepland. Dat 
zal ten goede 
komen aan de 
dienstverle-
ning voor de 
mensen.

Wordt er gebouwd  
in onze parken?

JOHAN VAN HOOF: Wie dat zegt, doet 
aan oneerlijke politiek. We hebben juist 
parkbeheersplannen gemaakt om al onze 
parken te beschermen. Meer zelfs, we 
willen nieuwe parken en onze parken 
zelfs nog uitbreiden. Zoals het George 
Van Raemdonckpark met de site van de 
pastorij in Boechout of een dorpspark in 
Vremde. Het Vijverhof wordt een nieuw park. De mensen 
kunnen er elke dag gaan wandelen of op een bankje ver-
toeven aan de vijver. De woonzone volgens het gewest-
plan in dat park wordt teruggebracht van 30 naar 20%. 
Dat geeft de eigenaars de mogelijkheid om er beperkt 
een aantal wooneenheden te voorzien. Is het alternatief 
soms beter? Het park afsluiten voor publiek? Een privé-
park met residentiële appartementen in het kasteel? Dat 
is pas egoïstisch. Nu zal het Vijverhof deel uitmaken van 
liefst 6 ha aaneengesloten groene, publieke ruimte in het 
hart van ons dorp.

Het verkeer wordt  
steeds drukker. 
Is er gedacht 
aan een nieuw 
verkeersplan?

JOHAN VAN HOOF: 
Ja, en dat is al klaar. Het nieu-
we mobiliteitsplan is bespro-
ken met adviesraden, tijdens 
inspraakmomenten met 
de bevolking en heel wat 
betrokken instanties zoals 
De Lijn, Agentschap Wegen 
en Verkeer en de Provincie. 
Nu gaan we het uitvoeren! In de 
dorpskern kiezen we voor fi etsstra-
ten. Daar blijft de auto achter de fi ets, die 
we een veilige bedding geven. Op verbindingswegen 
kiezen we voor fi etspaden, zoals op de Vremdesesteen-
weg en op de Alexander Franckstraat. In alle wijken en 
dorpskernen geldt ook zone 30 en in de wijken willen we 
ook het sluipver-
keer aanpakken. 

Wat met de 
toenemende 
verstedelijking in 
Boechout?

PHILIP VERSTAPPEN: De Vlaamse 
overheid deelde Boechout in bij het 
grootstedelijk gebied. Dus we worden 
verplicht om meer te verdichten. De 
bevolkingsaangroei in ons dorp ligt toch 
nog lager dan het gemiddelde in Vlaanderen. Met 625 
inwoners per km² hebben we de laagste bevolkings-
dichtheid van alle gemeenten in de zuidrand. En met 
bijna 75% onbebouwde oppervlakte 
het hoogste percentage onbe-
bouwde oppervlakte. Mort-
sel met 3287 inwoners/
km² en slechts 40% 
onbebouwde opper-
vlakte ligt gelukkig 
nog heel ver van ons 
af. Dat willen we zo 
houden.

Het woonuitbreidings-
gebied Molenveld werd 
behouden als open 
ruimte. Denk er even aan 
tijdens een wandeling, 
het Sfi nksfestival of de 
scoutsfeesten.

Er komen geen grote 
woonwijken meer bij.
Boechout en Vremde
blijft een groene 
gemeente.

Het nieuwe 
mobiliteitsplan is klaar! 
We kiezen resoluut 
voor fi etsstraten.

Elke beslissing 
wordt afgewogen 

en afgetoetst in 
het kader van het 
algemeen belang.

Op de vervuilde site van BMT 
hadden we de keuze tussen 

een compacte woonwijk of een 
logistieke hub met vrachtwagens 

door het centrum.

De Vlaamse
overheid 
verplichtte
ons om te 
verdichten.

Komen er 
appartementen 
op de voormalige 
terreinen van 
Sporting Vremde?

STINE BERTELS: De grootste nonsens. 
Wij hebben met het Ruimtelijk Uitvoe-
ringsplan meergezinswoningen net dé 
beleidsbeslissing genomen voor een 
verbod op de bouw van nieuwe appartementen in 
Vremde. Wij hebben er voor gezorgd dat appartemen-

tenbouw daar zelfs wettelijk niet meer 
kan en mag. Het binnengebied is 

ideaal en prachtig gelegen om er 
een dorpspark aan te leggen, 
met ruimte voor gemeen-
schapsvoorzieningen zoals bv. 
kinderopvang.

Is de betonstop 
in zicht?

RIA VAN DEN HEUVEL: 
Zuiderdal en het Midden zijn ingrijpende 
projecten. We voldoen daardoor aan de 
taakstelling om een woningaanbod te 
creëren. Ook het verplicht aanbod aan 
sociale woningen bereiken we hier-
door. Binnen deze projecten zijn strikte 
voorwaarden opgelegd naar kwaliteit 
en duurzaamheid, groenvoorziening, speelterreinen, 
dienstverlening, trage verbindingen, … Los daarvan zijn 
er nog zo’n 350 bebouwbare percelen in handen van 
particulieren. De partij die zegt dat deze niet bebouwd 
mogen worden, maakt mensen blaasjes wijs en heeft 
daar geen instrumenten voor, tenzij door dit af te kopen 
en planschade te betalen. Mensen hebben ook bouw-
rechten. De Vlaamse regering wil een betonstop in 2030. 
Van ons mag dat nu al. Maar tot zo lang is bouwgrond 
nog altijd bouwgrond. Wat we wel zullen doen is geen 
nieuwe verkavelingen goedkeuren en het verbod op ap-
partementen zelfs uitbreiden.

Komt er terug 
middenstand in 
Vremde?

STINE BERTELS: Het vraagt 
wat tijd, maar de dorps-
kernhernieuwing werkt. 
Iedereen vergeet dat 
sommige middenstan-
ders in Vremde eigenlijk 
al aan stoppen dachten 
voor de werken in de 
dorpskern begonnen. Nu 
zien we dat het dorp terug 
aantrekt. De eerste nieuwe 
middenstanders melden zich. Een 
buurtwinkeltje wordt overgenomen, een andere 
buurtwinkel is op komst. Een goed restaurant en 

een lekker frituur, zelfs een interi-
eur- en designwinkel. We hebben 

onze schouders onder een nieuw 
feestcomité gezet en willen ook 
bekijken om er een lokale markt 
in te richten.

Wat gebeurt er 
allemaal voor 
de natuur?

PHILIP VERSTAPPEN: Natuurpunt 
feliciteerde ons onlangs nog in hun le-
denblad voor de grote steun die wij hen 
geven. Een meer objectieve waardering 
vind je niet, denken we. We trokken ruim 
60.000 euro uit voor aankoopsubsidies 
voor natuurgebied in de Molenbeekvallei. 
Ruim 40 ha is bewaard. Daarnaast is er het landschaps-
park Frijthout, het Molenveld, het speelbos, het compen-
satiebos, het eikenbos en de grote Boshoek. Landschap-
pelijk zetten we in open ruimteverbindingen en we nemen 
maatregelen om biodiversiteit te versterken.

Waarom doen 
we niet mee met 
het zwembad van 
Mortsel?         

RUDI GOYVAERTS: Met onze investe-
ring in sportpark Sneppenbos bereiken 
we veel meer verenigingen en sporters. 
De fi nanciële inbreng van de gemeente 
bij de bouw van het zwembad van 
Mortsel heeft alleen voordeel voor de 
individuele, Boechoutse zwemmer. Wij 
vinden niet dat we het zwemticket moet subsidiëren 
vanuit de gemeentelijke fi nanciën. De Vlaamse overheid 
subsidieert het zwembad al. Als we dat wel doen, moe-
ten we dat ook doen voor de Boechoutse zwemmers in 
Lier, Kontich en Aartselaar. Trouwens als je lid wordt van 
een zwemclub, kan je ook aan verminderd tarief gaan 
zwemmen in Mortsel. We hadden liever één overkoepe-
lend beheer van alle zwembaden in de regio gezien, met 
gelijke tarieven. Het schoolzwemmen blijven we wel voor 
alle kinderen van alle scholen subsidiëren. 

Zijn we tegen 
bouwen?

RIA VAN DEN HEUVEL:  We zijn tegen 
bouwen als dat betekent dat je nieuwe 
open ruimte inneemt en verkavelt. Met 
het inbreidingsproject Midden zorgen 
we voor de sanering van een sterk 
vervuilde, 100% verharde industriesite. 
Daardoor kunnen we hopelijk de open 
ruimte aan de tramterminal, nu nog woon-
gebied, behoeden voor verkaveling. Een woonproject als 
het Midden, dichtbij openbaar vervoer, middenstand, 
scholen, fi etsostrade, culturele infrastructuur, … is een 
voorbeeld van goede ruimtelijke ordening. Dit is een 
referentieproject voor andere gemeenten en in vaktijd-
schriften.

tijdens een wandeling, 
het Sfi nksfestival of de 
scoutsfeesten.


