
Burgemeester Koen 
T’Sijen licht het 
budget toe: “De 
coronacrisis kost nu 
al 300.000 €. Toch 

blijft het budget in 
evenwicht. De inkomsten 

voor 2021 bedragen ruim 19,2 
miljoen €, de uitgaven 17,3 miljoen 
€. De belangrijkste investeringen 
worden de vernieuwing van de Dr. 
Theo Tutsstraat en de aanleg van een 
fi etspad en riolering in het tweede 
deel van de Broechemsesteenweg, 
samen ruim 2.000.000 €. Het 
onderhoud van wegen, fi ets- en 
voetpaden en verkeersveiligheid 
nemen met 1.645.000 € een grote 
hap uit het budget. Voor een fi etspad 
op de Wommelgemsesteenweg is 
795.000 € ingeschreven.”

“Naast mobiliteit maakt de gemeente 
ook budgetten vrij voor klimaat, 

vrijetijd en sociaal 
beleid,” legt Marleen 
Dolfeyn, voorzitter 
van de commissie 
Financiën uit, “De 
aankoop van gronden 
om het natuurgebied van 
de Molenbeekvallei uit te breiden 
fi nancieren we door de verkoop van 
ander gemeentelijk patrimonium 
en met subsidies van de Provincie 
en de Vlaamse overheid. We 
trekken ook extra middelen uit voor 
groenaanplantingen, parkbeheer en 

duurzame energieprojecten.” 

Raadslid Johan Van 
Hoof vult aan: “Voor 
de jongeren schrijven 
we 180.000 € in voor 

een nieuw skatepark 
en voor de senioren 

renoveren we de Bunderhoeve tot 
een seniorenontmoetingscentrum. 

Voor het gebruik van sport- en 
gemeenschapsinfrastructuur door 
verenigingen betaalt de gemeente 
750.000 € aan prijssubsidies. Een 
fonds van 68.000 € ondersteunt het 
verenigingsleven en de evenementen 
bij de heropstart na corona.”

“Het budget voor sociaal 
beleid blijft groeien,” 
stelt raadslid Bruno 
Doms tevreden vast. 
“In 2021 voorzien we 

bijna 1.265.000 € voor 
fi nanciële ondersteuning 

van de minst begoeden en 
kansengroepen. Dat bedrag 
evolueert naar 1.320.000 € in 2025.”

De totale schuld van de gemeente 
en het autonoom gemeentebedrijf 
wordt van 30 mio € verder 
afgebouwd tot 27,2 mio € in 2025. In 
deze beleidsperiode zal de gemeente 
bijna 1,9 mio € per jaar investeren.
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INTERVIEW MET SCHEPEN 
ELS AUGUSTINUS:
“ELK KIND IN ARMOEDE 
IS ER ÉÉN TE VEEL.” 

PRO-magazine: “Uit een rapport 
van Kind en Gezin blijkt dat heel 
wat kinderen in kansarmoede 
worden geboren. Kind en Gezin 
berekent jaarlijks de kansarmoede 
op basis van zes criteria: 
maandinkomen van het gezin, 
de arbeidssituatie van de ouders, 
de opleiding van de ouders, de 
huisvesting, de ontwikkeling van de 
kinderen en de gezondheid?”

Schepen van Welzijn, 
Gezondheid en Jeugd Els 
Augustinus: “Dat is juist. 
Wanneer de leefomstandigheden 
van een gezin bij drie of meer 
van die criteria negatief zijn, 
leeft het gezin in kansarmoede. 
Over heel Vlaanderen is er een 
stijgende tendens. Maar elk kind 
in armoede is er uiteraard één 
te veel. De grote hefbomen om 
armoede te bestrijden liggen bij 

de Vlaamse en federale regering 
met bijvoorbeeld de verhoging 
van de minimumuitkeringen of 
pensioenen, of met investeringen 
in sociale huisvesting en jobs.”

PRO-magazine: “De gemeente voert 
al een sterk kansarmoedebeleid?”

Els: “We begeleiden kansarme 
mensen op de arbeidsmarkt. 
We ondersteunen gezinnen 
met kinderen, bijvoorbeeld 
door schoolfacturen ten laste te 
nemen of met een sociaal tarief 
voor kinderopvang, speel- en 
sportweken. En via de sociale 
huisvestingsmaatschappijen 
zijn er meer dan 150 sociale 
woningen beschikbaar.”

PRO-magazine: “De coronacrisis 
heeft de situatie verslechterd?”

Els: “Ja. Extra subsidies van de 
federale overheid verdelen we 

naar inwoners die een deel van 
hun inkomen verloren en niet 
langer het hoofd kunnen bieden 
aan dagelijkse of medische 
kosten. De kwetsbare gezinnen 
hebben ook extra lokale 
Boechoutbonnen ontvangen. We 
hebben ook structureel aandacht 
voor energiearmoede.” 

PRO-magazine: “Komen er nog 
nieuwe initiatieven?”

Els: “Zeker. Op dit moment is 
het aantal inwoners met een 
leefl oon 0,4 % van het totaal 
aantal inwoners. Maar daarnaast 
leven er ook heel wat mensen 
op de rand van een leefl oon. Via 
een geactualiseerd fi nancieel 
steunkader willen we de 
mogelijkheden om kwetsbare 
mensen te ondersteunen 
uitbreiden. Dat is positief sociaal 
beleid.”

DR. THEO TUTSSTRAAT EN FIETSPAD BROECHEMSESTEENWEG 
BELANGRIJKSTE INVESTERINGEN IN 2021

Liefste mensen van 
Boechout en Vremde,

Omdat het niet gaat zoals in een normaal jaar, 
Staan wij deze keer met een briefje klaar. 
Een Nieuwjaarsreceptie kunnen we voorlopig vergeten,
Corona gooide voor iedereen roet in het eten.    

Maar weet je wat er zo fi jn is ? 
Dat er binnenkort een goed werkend vaccin is. 
Dus blijven we optimistisch en positief gestemd,
Dat virus wordt weldra verjaagd uit Boechout en Vremd’.  

We hebben bovendien ook van alles geleerd : 
Die ik-mentaliteit is helemaal verkeerd.
In het collectief zit namelijk onze kracht, 
Met allemaal samen, dàt geeft ons macht. 

In Boechout waren wij mee de sterkhouders, 
Met veel aandacht voor senioren 
en de zwakste schouders.  
Op vele domeinen deden we alles wat kon. 
En leve de Boechout-bon !  

Gelukkig leven we hier nog in het groen, 
En we werden weer Vlaanderens fi etspadenkampioen. 
Dat willen we natuurlijk zo houden, 
Daar gaan we ook dit jaar àlles aan doen. 

In 2021 mogen we eindelijk uit onze bubbel, 
De jaarmarkt en Sfi nks doen we dit jaar dubbel,
Onze verenigingen en onze horeca zullen herleven,  
Bij die inhaalbeweging zullen jullie zeker àlles geven ! 

Wij willen jullie voor dit nieuwe jaar àl het beste wensen, 
Steek elkaar een hart onder de riem !  
Want het is en blijft hier goed leven voor de mensen,  
Daarvoor zorgen wij, uw PRO-team.  

Gelukkig Nieuwjaar van ons allemaal!

Boechout, 1 januari 2021,

De mandatarissen en het bestuur van PRO,
Koen, Els, Rudi, Philip, Ria, Bruno, Marleen, Stine, Johan, 
Nancy, Heleen, Lotte, Annie, Jef, Ferre, Katelijn, Joris, 
Lieve, Jo, Jenny, Bart, Swa, Werner, Bart, Stefan, Mieke, 
Rudi en Stef (de auteur van de nieuwjaarsbrief)

PRO NIEUWJAARSBRIEF 2021
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SAMEN VOOR KLIMAAT: HOOG 
BEZOEK IN BOECHOUT-VREMDE.

De Vlaamse 
Stichting 
Verkeerskunde 
heeft Boechout 
voor de derde 
keer de titel ‘Fiets-
gemeente 2020’ toegekend. 
“Dankzij de titel krijgt de ge-
meente een subsidie van 50.000 
euro om te investeren in veilig 
en comfortabel fi etsverkeer”, 
zegt schepen van Verkeer 
Rudi Goyvaerts, “‘Fietsgemeen-
te 2020 is een wedstrijd van de 
Fietsersbond en de Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde om 
goed lokaal fi etsbeleid te belo-
nen en inspirerende voorbeel-
den te delen. Via een enquête 
lieten ook de Boechoutenaren 
een positieve stem horen.”

NATUURRESERVAAT 
MOLENBEEKVALLEI GROEIT 

Met de aankoop van 6,3 ha breidt het 
natuurgebied Molenbeekvallei verder 
uit. Dat zijn bijna 10 voetbalvelden. 
De afgelopen jaren subsidieerde de 
gemeente Natuurpunt om gronden 
aan te kopen in de Molenbeekvallei, 
een uitgestrekt natuurgebied 
dat begint aan de Hellestraat in 
Boechout en doorloopt tot voorbij 
Don Bosco in Vremde.

Schepen van Publiek Domein 
Philip Verstappen legt uit: “De 
aankoop van de nieuwe percelen 
situeert zich aan de Hellestraat en in 
het brongebied van de Molenbeek. 
We beschermen er een kwelgebied. 
Water verhoogt de biodiversiteit. 
De verscheidenheid aan plant- en 
diersoorten zal er toenemen. We 
zien ook potentieel om het gebied 
te bebossen. Goed nieuws dus 
voor fauna en fl ora. Met dit project 
gaan we ook C0²-uitstoot capteren, 
belangrijk in de strijd voor het 
klimaat.”

De inrichting van het terrein 
wordt uitgewerkt met o.a. de 
Bosgroep, de Dienst Integraal 
Waterbeleid van de Provincie en 
Natuurpunt Land Van Reyen. 

“In het nieuwe gebied moet 
je kunnen wandelen. We 
zoeken naar verbindingen 
met de Hellestraat, de 
Vremdesesteenweg en de 
wandelwegen rond het sportpark 
Sneppenbos. En we voorzien 
een speelplek en speelbos voor 
kinderen,” aldus Philip.

Burgemeester Koen T’Sijen ontving de Vlaamse ministers Bart 
Somers en Zuhal Demir in Boechout. De Vlaamse ministers maken 
300 miljoen euro vrij voor gemeentelijke projecten voor vergroening, 
hernieuwbare energie, deelmobiliteit, fi etspaden en de strijd tegen 
droogte. 

De ministers stelden hun beleid voor in Boechout omdat de 
gemeente reeds ernstige inspanningen levert voor milieu en klimaat. 
Zo is de omgeving van het Jef Van Hoofplein een voorbeeld, mét 
fi etsstraten, meer bomen en groene speelruimte. De zonnepanelen 
op de school en de elektrische deelwagen, een project in 
samenwerking met de burgercoöperatieve Zuidtrant, versterken het 
Boechoutse klimaatbeleid.

BOECHOUT-VREMDE DERDE KEER FIETSGEMEENTE

De gemeenteraad stemde in met de 
Burgemeestersconvenant 2030. Dat is een 
Europees engagement om een energie- 
en klimaatplan te maken dat streeft 
naar een verlaging van CO²-uitstoot met 

40% tegen 2030. Boechout maakt werk 
van energietransitie, en dus meer groene en 

hernieuwbare energie. 

Voorzitter Ria van den Heuvel stelde op de 
gemeenteraad voor om burgers met een eigen project 
rond klimaat en energietransitie te ondersteunen met 
een burgerbudget. Ria Van Den Heuvel: “Met een 
burgerbudget win je 3 keer. We betrekken burgers 
om projecten met een belangrijke weerslag op het 
klimaatbeleid te realiseren. Zo creëren we ook meer 
draagvlak bij de bevolking voor het klimaatbeleid.” 

BURGERBUDGET VOOR KLIMAATPROJECTEN

In januari namen we op de gemeenteraad afscheid van PRO-gemeente-
raadsleden Nancy Vanhees en Heleen Rymen. Heleen verhuist naar 
Antwerpen, maar blijft wel sympathisant van PRO. Nancy blijft voluit 
actief in het bestuur van PRO. We danken Nancy en Heleen hartelijk 

voor hun inzet!

Lotte Vanstraelen (22 jaar) neemt haar mandaat in de 
gemeenteraad weer op. Na de verkiezingen nam ze eerst 
nog tijd voor haar studies communicatiewetenschappen 
en haar engagement als groepsleidster bij de gidsen. 

Lotte was ook nog actief als voorzitster van de Jeugdraad 
en hoofdanimator van Wiebelei. 

Ferre Marques Da Silva (44 jaar) heeft Portugese roots en 
woont in Vremde. Hij wordt een nieuw gezicht voor PRO 
in de gemeenteraad. Hij is de zaakvoerder van fi tness 
Myforma op sportpark Sneppenbos. In zijn vrijetijd leidt 

hij de sportvereniging Spartans en volgt hij de sportraad.

LOTTE VANSTRAELEN EN FERRE 
MARQUES DA SILVA NIEUWE 
PRO-GEMEENTERAADSLEDEN

Volg PRO Boechout & Vremde 
op sociale media:  

JA, ik wil graag het positieve 
beleid van PRO ondersteunen.

  Ik word lid van PRO en stort 10 euro op 
rekening van PRO Boechout-Vremde - 
BE79 9730 6652 2533 met mededeling 
LID 2021 + naam

  Ik wil graag meewerken in het bestuur 
van PRO.

Naam:

Adres:

Email:

Mailen aan bruno.doms@boechout.be 
of bezorgen aan Bruno Doms, 

Hovesesteenweg 12, 2530 Boechout.


