
Met het 
ondertekenen van 

het Bomencharter 
Vlaanderen engageert 

de gemeente Boechout zich 
om tegen 2024 zoveel mogelijk 
bijkomende bomen op het 
grondgebied aan te planten.

“De ondertekening van 
het Bomencharter is een 
engagementsverklaring”, licht 
Ria Van Den Heuvel, voorzitter 
van de gemeenteraad, toe. “Elke 
gemeente bepaalt zelf hoe ze dit op 

het terrein realiseert. In het najaar 
organiseren we onze eerste ‘Boom 
zoekt tuin-actie’. Met een aanbod 
van bomen om in je tuin of ergens 
op het publieke domein te planten 
steunen we zo de strijd tegen de 
klimaatopwarming en zorgen we voor 
een groene en aangename omgeving. 
Ondertussen ondertekenden zo’n 
100 steden en gemeenten dit charter, 
samen goed voor 1.000.000 extra 
bomen. Op die manier maken we wel 
degelijk een verschil.” 

#positiefbeleid v.
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NATUURRESERVAAT 
MOLENBEEKVALLEI
GROEIT MET 30.000 M² 

Burgemeester Koen T’Sijen
onderhandelde over de aankoop van 

strategische, ecologisch waardevolle gronden 
in het brongebied van de Molenbeekvallei. Met 

resultaat. De gemeenteraad gaf groen licht voor 
de aankoop van meer dan 30.000 m² natuurgebied. 

Alles wordt nu klaar gemaakt om de aankoopakte bij de notaris 
te ondertekenen. Ondertussen lopen ook de gesprekken met 
Provincie Antwerpen over aankoopsubsidies.

“De percelen sluiten aan bij het natuurreservaat van de 
Molenbeekvallei. Een goed beheer zal de natuur er nog meer 
kansen geven. De Molenbeek is een laaglandbeek door een 
vlak landschap en vrij uniek. Samen met Natuurpunt willen we 
dit stukje natuur inrichten. We denken er aan om een deel te 
bebossen. Via een wandelpad willen 
we iedereen er van laten genieten,” 
vertelt schepen van Publieke 

Ruimte Philip Verstappen, 
“We willen in de 

toekomst nog meer 
inzetten op groene, 
publieke plekken, 
waar mensen 

kunnen vertoeven. 
Daarom verkopen 

we soms gemeentelijk 
patrimonium of gronden 
om juist andere  projecten 
te fi nancieren die veel 
zinvoller zijn voor onze 
gemeenschap.” #positiefbeleid
Foto’s: De ecologisch waardevolle gronden in 
het brongebied van de Molenbeek.

KLIMAATTAFELS: 
HELEEN RYMEN 
LEGT ‘MINI-BOSSEN’ 
OP TAFEL

“Hallo, Heleen, wat is dat? 
Een mini-bos?”

“Een mini-bos is een 
dichtbegroeid, inheems 
bos ter grootte van bv. een 
tennisterrein. Zo’n bosje is niet 
alleen een aangename plek 
voor vlinders, vogels, bijen en 
kleine zoogdieren, maar ook 
voor kinderen die er leren 
over de natuur. Het zorgt 
voor waterbergingscapaciteit 

en luchtkwaliteit,” legt 
gemeenteraadslid 
Heleen Rymen uit, 
“Herbebossingsprojecten 
op kleine schaal zorgen 
voor meer biodiversiteit 
in fl ora en fauna. Een 
mini-bos heeft een soort 

van voorbeeldfunctie. 
Het kan op verloren 

stukjes grond in onze 
gemeente. Ik ben er van 
overtuigd dat we dat kunnen 
realiseren i.s.m. de provincie, 
bedrijven en particulieren 
of middenveldorganisaties 
zoals Ondernemers 
zonder Grenzen, die reeds 
herbebossingsprojecten 
uitvoeren in Afrikaanse 
landen.” 

#positiefi dee

Burgemeester 
Koen T’Sijen:  “Ik 

wil alle inwoners 
van Boechout en 

Vremde bedanken voor de 
volgehouden inspanningen. 
Het virus is echter nog niet 
weg. Blijf alle maatregelen 
goed opvolgen. Uit respect 
en dankbaarheid voor 
het engagement en de 
betrokkenheid van vele 
mensen tijdens deze crisis. 
De coronacrisis heeft de 
bezorgdheid voor onze 
gezondheid aangescherpt. 
In onze gemeente gaan we 
onze helden alvast in de kijker 
zetten tijdens de Week van de 
Duurzame Gemeente van 18 
tot 25 september. Ik hoop dat 
we dat met zoveel mogelijk 
gemeenten samen doen.”

Schepen Els 
Augustinus: “De 
zorgverleners en de 
andere essentiële 
beroepen hebben 

zeer veel inzet en 
fl exibiliteit getoond. 

Er waren de vele 
vrijwilligers die zorgzaam en 
verbindend klaarstonden 
voor ondersteunende 
acties naar kwetsbare 
doelgroepen. Al die mensen 
verdienen een dikke pluim! 
Ondertussen roep ik 
iedereen op om onze lokale 
middenstand en horeca 
voluit te ondersteunen na 
een heel moeilijke periode. 
Koop zoveel mogelijk lokaal.”

PRO BOECHOUT & VREMDE KIEST 
VOOR EEN KRACHTIG RELANCEPLAN 

NA DE CORONACRISIS!

 Meer dan 135.000 euro voor de verhoging van de 
koopkracht van elk gezin. Elke inwoner ontvangt een 
aankoopbon van 10 euro om bij de lokale handelaars en 
horeca te besteden.

 Meer dan 50.000 euro extra voor lokale 
armoedebestrijding en kwetsbare gezinnen.

 Meer dan 145.000 euro komt er in een noodfonds voor 
de ondersteuning van onze verenigingen, de senioren, 
de jeugd-, sport- en cultuursector.

 Een sterk toeristisch, cultureel en sportief zomeraanbod 
in onze gemeente met een nieuwe fi etsroute, 
openluchtconcerten en dé Belpopwandeling met 
muzikale fragmenten in onze gemeente.

 Nieuwe investeringen voor veilig wandel- en fi etsverkeer. 
Deelname aan de campagne: ‘Blijven fi etsen allemaal!”

 Huldemoment en een feest voor al onze helden en 
vrijwilligers.

 Lees het volledige relanceplan op www.boechout.be

Volg PRO Boechout & Vremde op sociale media:  

GEMEENTE BOECHOUT 
ONDERTEKENT BOMENCHARTER



Plan van het fi etspad op
de Broechemsesteenweg
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Samen met de Provincie Antwerpen 
trok PRO Boechout & Vremde mee 
aan de kar om het mooie fi etsproject 
langs de spoorweg via de Oude 
Steenweg, de Victor Heylenlei en de 
prachtige fi etsbrug te realiseren. De 
Victor Heylenlei kreeg meteen een 
nieuwe riolering en bomen.

Schepen van Verkeer Rudi 
Goyvaerts vertelt: “De fi etsostrade 
F11 is een groot succes. Dagelijks 
rijden meer dan 1500 fi etsers 
langs het nieuwe tracé. Langs de 
fi etsostrade dromen we nog van 

een fi etstunnel onder de Alex. 
Franckstraat. Ook de Langsweg moet 
nog veiliger worden met minder 
autoverkeer.” 
Ondertussen gaan De Fietsersbond 
en de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde weer op zoek naar 
de Fietsgemeente van het jaar. 
Boechout-Vremde won de titel reeds 
in 2012 en 2015. Ook nu is onze 
gemeente genomineerd.  

Rudi Goyvaerts is bijzonder 
blij met deze erkenning: “In een 
publieksbevraging is gepeild naar de 

fi etsbeleving en de fi etsinfrastructuur 
in de gemeente. Dat resulteert in 
een fi etsrapport. Boechout-Vremde 
haalde opnieuw een bijzonder hoge 
score van 88,8 op 100. Zowel voor 
de aanleg en het onderhoud van 
fi etspaden en fi etsenstallingen als 
voor het fi etscomfort en de veiligheid 
kreeg Boechout-Vremde goede 
punten.” 

Meer info: www.fi etsgemeente.be 
#positiefbeleid

Boechout-Vremde, waar fi etsers thuis zijn. BESSEMSTRAAT KRIJGT 
REFLECTERENDE GLASPARELS

“Dierenwelzijn omvat veel beleidsdomeinen. 
Het gaat over het transporteren, kweken 
en verhandelen van dieren. Maar ook 
over dieren houden en opvangen, 

landbouwdieren, zwerfdieren, enz. Als 
bestuur worden we bijgestaan door de 

dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid. Maar 
dierenwelzijn vraagt zorg voor dieren in al zijn aspecten,” 

vertelt raadslid Nancy Vanhees, “Daarom ben ik blij 
dat er sinds kort in de politiezone Minos een werkgroep 
dierenwelzijn is. Vijf politiemensen zullen zich speciaal 
toeleggen op meldingen die binnenkomen over dieren. 
Dit politieteam heeft een bijzondere interesse in 
dieren en krijgt de nodige opleidingen om meldingen 
over dierenwelzijn op de juiste manier af te handelen.”  
#positiefbeleid

PRO WERKT AAN NIEUWE FIETSPADEN EN STRATEN: 
BROECHEMSESTEENWEG, WOMMELGEMSESTEENWEG 
EN DR. THEO TUTSSTRAAT

Burgemeester 
Koen T’Sijen: “De 
Groenstraat en de 
Toeff elhoek worden 

momenteel als 
fi etsstraten aangelegd. 

We willen deze route vooral 
voor de fi etser en het lokale en 
landbouwverkeer bestemmen. 
Doorgaand verkeer van en naar 
Vremde moet langs de 
Vremdesesteenweg.” 

Schepen van Verkeer 
Rudi Goyvaerts
maakt ondertussen 
werk van de plannen 
van een nieuwe Dr. Theo 
Tutsstraat. “Deze centrumstraat 
wordt ingericht als fi etsstraat. Het 
sluit mooi aan op ons project aan het 
Sint-Bavoplein en de Van Colenstraat 
als fi etsstraat. We leggen zo meer 
nadruk op de woon- en verblijff unctie 
van onze dorpskern.” 

Samen op de fi etsbrug met burgemeester en schepenen: 
Koen T’Sijen, Els Augustinus, Rudi Goyvaerts, Philip Verstappen, 

Ria Van Den Heuvel, Bruno Doms, Marleen Dolfeyn, 
Heleen Rymen, Rudi Smis en Swa Vermeiren

Raadslid Marleen 
Dolfeyn uit Vremde is 
dan weer blij met de 
plannen voor nieuwe 
fi etspaden op de 
Wommelgemsesteenweg
en de Broechemsesteenweg: 
“Voor het fi etspad op de 
Wommelgemsesteenweg worden 
volop opmetingen gedaan. We 
willen al zeker een fi etspad langs 
beide kanten van de straat vanaf 
de Boomkensstraat tot aan de 

De Bessemstraat is een mooi fi ets- en wandelpad door 
het openruimtegebied van het Molenveld. Er staat geen 
openbare verlichting. Zo blijft het gebied ook een donker 
stiltegebied voor dieren. Maar door het toenemende 
gebruik van deze fi etsverbinding is het wel veiliger om de 
zichtbaarheid te verbeteren. 

“We doen dit met respect voor de natuurlijke omgeving”, 
zegt raadslid en gewezen schepen van Verkeer Johan 
Van Hoof. “Er komt een onderbroken witte aslijn op het 
wegdek die voorzien wordt van refl ecterende glasparels. 
Dit verhoogt de zichtbaarheid en zorgt voor een geleiding 
voor de fi etsers. Zo zorgen we voor een mooi evenwicht 
tussen veiligheid en natuur.” #positiefbeleid

Met nieuwe snelheidsinformatieborden in de buurt van 
de scholen zorgen we voor extra sensibilisering van de 
autobestuurders. 

“Bij de heraanleg van de dorpskern in Vremde en 
Boechout stond de veiligheid van de schoolgaande jeugd 
steeds voorop,” zegt gemeenteraadslid Bruno Doms, 
“Met een projectsubsidie van de Vlaamse overheid 
plaatsten we 13 snelheidsinformatieborden aan de 
schoolomgevingen. Aan het begin en het einde van de 
schooldag lichten de borden op met de tekst ‘Opgelet 
school’. Buiten die uren geven de borden met een duim 
omhoog of omlaag aan of de opgelegde snelheid wordt 
gerespecteerd of niet.” #positiefbeleid

Eekstraat. Het deel in meer landelijke 
gebied wordt nog besproken met de 
gemeente Wommelgem. Het fi etspad 
voor de Broechemsesteenweg 
staat al verder omdat er ook een 
gesubsidieerd rioleringsproject 
aan verbonden is. En die subsidies 
mogen we niet verliezen. Daar gaan 
we het bestaande fi etspad vanaf 
de Sint-Bernardstraat (Don Bosco) 
doortrekken tot aan het rondpunt.” 
#positiefbeleid

GEMEENTERAADSLID NANCY VANHEES IN DE BRES VOOR DIERENWELZIJN

DUIM OPHOOG VOOR 
VEILIGE AUTOBESTUURDERS 
ÉN VEILIGE SCHOOLOMGEVINGEN.


