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BUURTBEWONERS GEVEN MEE VORM 
AAN NIEUW MUSSENPLEIN

INRICHTING JEF VAN HOOFPLEIN EN 
SINT-BAVOPLEIN IN DE PRIJZEN!

Met de Groene Lente wil de Vereniging voor Openbaar 
groen (VVOG) openbaar groen promoten 
door in Vlaanderen creatieve en 
vernieuwende groenprojecten in de 
kijker te plaatsen. De VVOG heeft 
de herinrichting van de dorpskern 
van Boechout bekroond met 
de 3de plaats in de categorie 
‘omgevingsgroen’. 

VVOG: “De speelzone en 
amfi theater zijn aantrekkelijke 
functies die in de groenzone zijn 
opgenomen. De volledige ruimte 
nodigt ook de toevallige passant of 
fi etser uit om hier te verpozen.”

Schepen Philip Verstappen heeft de felicitaties in ontvangst 
genomen: “Na Vremde is nu ook het dorpscentrum aan het 
Jef Van Hoofplein en het Sint-Bavoplein een pareltje. Het is 

een plaats van ontmoeting. 
De fi ets- en wandelboulevard 
verbindt de groene speelzone 
’t Wiebelplein met de horeca 
aan het Sint-Bavoplein. Het is 
allemaal veel aangenamer en 
verkeersveiliger geworden.”. 

Alle bewoners van de wijk Zuiderdal, 
gelegen aan de Vremdesesteenweg 

en Groenstraat, werden door het 
gemeentebestuur uitgenodigd om samen een 

plan te maken voor een buurtpleintje in de wijk. 

“Bij het participatiemoment vroegen de bewoners een sociale 
en rustige ontmoetingsplek,” vertelt PRO-schepen van 
Publiek Domein Philip Verstappen, “Centraal over het plein 
loopt een bomendreef die uitgeeft op trage verbindingen 
voor voetgangers en fi etsers. In het midden van het plein 
is er plek voor een barbecue of buurtfeest. Op en rond 
het plein staan rustbanken en kunnen kinderen spelen op 
speelheuvels en kleine speeltoestellen. Een petanquebaan 
en zelfs een badmintonveldje maken het bij mooi weer alleen 
maar gezelliger.” 

“Binnenkort gaan we ook met de bewoners van de 
Gillegomwijk rond de tafel voor een nieuw pleintje aan de 
Kardinaal Sterckxstraat,” aldus Philip. #iedereenbetrokken

PRO-VOORZITTER 
BRUNO DOMS: 
“IEDEREEN MOET DE 
KANS KRIJGEN OP EEN 
VOLWAARDIGE JOB.”

De cijfers spreken voor zich: 
slechts 1 op 3 werklozen 
van boven de 55 jaar vinden 
terug een job. 2 op 3 blijven 
werkloos. Gemeenteraadslid 
Bruno Doms stelde als lid van 
het beheerscomité wijkwerken 
vast dat de VDAB deze 
mensen nauwelijks informeert 
over wijkwerken omdat er een 
limiet van 1 jaar staat op de 
periode waarin iemand als 
wijkwerker kan functioneren. 
Wijkwerken is een systeem dat 
gebruikt wordt om werklozen 
en werkzoekenden in een 
tijdelijk traject op weg te 
helpen naar een vaste job. 
Voor 55-plussers is 1 jaar 
wijkwerken meestal te kort. 

BRUNO DOMS: “Een 
volwaardige job is nog steeds 
het doel. 2/3 van de oudere 
werklozen mag daarbij niet in 
de kou blijven staan. Daarom 
heeft de gemeenteraad 
op mijn initiatief een brief 
geschreven aan de Vlaamse 
minister van Sociale Economie 
en Werk Hilde Crevits om de 
maximumlimiet van 1 jaar 
wijkwerken voor 55-plussers 
af te schaff en of gevoelig op te 
trekken.”



PARTICIPATIE EN SOCIAAL BELEID
Bewonersparticipatie (51.000) - Digitale 
dienstverlening (40.000) - Investeringen 
in kinderopvang Wigwam (60.000) - 
Ontwikkelingssamenwerking (380.000) 
- Welzijnsbeurs (2.000) - Sociale 
dienstverlening (vroegere OCMW) 
(4.000.000) - Educatief materiaal onderwijs 
(20.000)

VEILIGHEID
Politie en brandweer (1.451.655 euro 
investeringen, - respectievelijk 1.258.176 
en 450.507 euro jaarlijkse werking) - 
Buurtinformatienetwerken – BIN’s (6.000)
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PRO-MAGAZINE: De fi nanciën van de gemeente 
Boechout blijven gezond?
BURGEMEESTER KOEN T’SIJEN: “Absoluut. Op het 
exploitatiebudget, dit is het budget voor subsidies, 
personeels- en werkingskosten, wordt elk jaar 
een overschot gerealiseerd. In 2020 bedragen de 
ontvangsten bijna 18,5 miljoen euro en de uitgaven 
bijna 17 miljoen. Hier zijn de afl ossingen van de 
intresten al ingerekend. De totale schuld daalt met 
4,5 miljoen euro, van 31,5 miljoen in 2020 naar 27 
miljoen in 2025.” 
PRO-MAGAZINE: “Er is ruimte om te investeren?”
KOEN T’SIJEN: “Ja. Het was een zeer moeilijke 
oefening. We hebben maanden intens overlegd 
met de administratie en onderhandeld met externe 
partners zoals Pidpa en Fluvius. Tot 2025 kunnen 
we voor ruim 10 miljoen euro aan investeringen 
realiseren. Buiten die 10 miljoen is er nog een 
miljoen voor nieuwe rioleringen en waterbeheer en 
gaan we de openbare verlichting verledden.”
PRO-MAGAZINE: “Er komt na een federale, ook een 
lokale taxshift?”

KOEN T’SIJEN: “Het is een weloverwogen 
keuze om de belasting op arbeid 
en inkomen te verlagen en op 
vermogen te verhogen. Het gaat 
over een verschuiving van 300.000 
euro. Bij de verlaging van de federale 
personenbelasting hebben we die 
belastingverlaging doorgetrokken naar 
de gemeentelijke personenbelasting.  
Hierdoor realiseren we in 2021 een 
gecumuleerde belastingverlaging voor 
onze inwoners van ongeveer 550.000 
euro, of gemiddeld bijna 42 euro per 
inwoner. Toch gaan we de gemeentelijke 
personenbelasting verder verlagen, in 2020 
al van 7,3 % naar 7,1 % en in 2022 tot 6,9 %. 
Dit is dus nog een extra belastingverlaging, 
van 300.000 euro. Die 300.000 euro wordt 
voor hetzelfde bedrag gecompenseerd met 
een verhoging van de onroerende voorheffi  ng 
van 775 tot 846 opcentiemen. We maken daar 
Boechout-Vremde nog mooier en aangenamer 
mee.”

Boechout investeert ruim 10 miljoen euro en 
blijft fi nancieel gezonde gemeente

De gemeenteraad keurde de fi nanciële meerjarenplanning 2020-2025 goed. PRO, Groen 
en CD&V stemden voor, N-VA, ’t Dorp en VB tégen alle voorgestelde projecten. 
Een greep uit de beleidsvoorstellen en 164 acties voor de komende jaren.

PRO KIEST VOLUIT VOOR POSITIEF BELEID 

de ploeg van de burgemeester

RUIMTE, MILIEU EN KLIMAAT
Aankoop van nieuw natuurgebied (325.000) 
- Parkbeheersplannen (5.000) - Herbebos-
singsprojecten (15.000) - Duurzaamheids-
beleid (75.000) - Leasefi etsen/e-fi etsen 
(19.000) - Rustbankenplan (10.000) - Aanleg 
buurtpleintjes: Heuvelstraat-Molenlei 
(30.000) en Kardinaal Sterckxstraat (75.000) 
- Groenonderhoud en inrichting pleintjes 
(180.000) - Opwaarderen begraafplaatsen 
(235.000) - Acties visie 2030 ruimtelijk beleid 
(115.000) - Handhavingsbeleid ruimtelijke 
ordening en milieu (90.000)

VERKEERSVEILIGHEID
Vernieuwing van Dr. Theo Tutsstraat 

(325.000) - Aanleg van fi etspaden op Wom-
melgemsesteenweg (300.000) - Afwerking 
fi etsostrade Antwerpen-Lier (270.000) 
- Aanleg Groenstraat-Toeff elhoek (574.500) - 
Fietspad tweede deel Broechemsesteenweg 
(300.000) - Onderhoud fi ets- en voetpaden 
(515.000) - Onderhoud wegen (920.000) - 
Mobiliteitsmaatregelen voor veiliger verkeer 
(225.000) - Openhouden trage wegen 
(30.000) - Herstel Smeendijk (145.000) - 
Snelheidscamera’s ANPR (200.000)

VRIJE TIJD, CULTUUR, ERFGOED, JEUGD, 
SPORT EN SENIOREN
Seniorenontmoetingscentrum Bunderhoeve 
(50.000) - Skatepark jongeren (200.000) - 

Erfgoed en 
toerisme (93.000) - Culturele programmatie 

(300.000) - Belevingsactiviteiten, 
zoals Boechout trailt (18.000) - 
Kampvervoer jeugdbewegingen 
(120.000) - Speeltoestellen (135.000) 
- Activiteiten voor tienerjongeren 
(14.000) - Opstart volgende restau-
ratiefase kerk Vremde (132.000) 
- Feestmateriaal (30.000)

MIDDENSTAND
Parkeerplaatsen stationsomgeving/
Molenlei (170.000) - Decoratie/
feestverlichting dorpskernen 
(120.000)

KERSVERS GEMEENTERAADSLID HELEEN RYMEN: 
“IK WIL ME VOORAL INZETTEN VOOR DE 
BELANGEN VOOR DE NIEUWE GENERATIE 
JONGEREN. KLIMAAT IS ZO’N BELANGRIJK 
THEMA.”

Boechout heeft beslist om samen 
met Fluvius de openbare 
verlichting tegen 2030 om te 
bouwen naar ledverlichting. 
GEMEENTERAADSLID VOOR 
PRO HELEEN RYMEN: “In 
Boechout staan nu 2187 
verlichtingstoestellen. Daarvan zijn 
er al 248 led. Aan het huidige tempo 
zullen er in 2030 992 lichtpunten 
omgevormd zijn. Dat is te weinig, we 
zijn ambitieuzer. Wij willen dit proces 
nog versnellen met als doelstelling 
om tegen 2030 alle 2187 lichtpunten 
te voorzien van led. De  investering 
reduceert het energieverbruik van 
706.965 kWh in 2018 naar 424.906 
kWh in 2030. Het vermindert ook 
de CO2-uitstoot van 164.016 kg in 
2018 naar 98.578 kg in 2030. Dankzij 
de snelle led-ombouw dalen het 
energieverbruik en de CO2-uitstoot 
12 tot 15 keer sneller dan via het 
huidige ombouwprogramma. De 
investerings-en exploitatiekosten 
worden geraamd op 1.785.988 euro. 
Deze beleidsbeslissing is een sterke 
stap voorwaarts voor het klimaat 
en bevestigt ons engagement voor 
een duurzaam energiebeleid.” 
#positiefbeleid

In de Heuvelstraat in Boechout, 
waar vroeger het wijkkantoor van de 
politie gevestigd was, is de nieuwe 
kindercrèche Paulien en Paulette 
geopend. De politie verhuisde twee 
jaar geleden naar een nieuw kantoor 
aan de IJzerlei (BMT-site),  waar ook 
reeds 2 kinderopvanginitiatieven 
werden opgestart. 
“Na de verhuis van politie en 
andere gemeentelijke diensten is 
dit de eerste realisatie binnen een 
grotere beweging om beschikbaar 
gemeentelijk patrimonium een 
zinvolle, nieuwe bestemming 
te geven,” zegt SCHEPEN VAN 
PATRIMONIUM PHILIP VERSTAPPEN, 
“De uitbaters van de kindercreche 

namen het gebouw 
in concessie van 
de gemeente 
en toverden het 
politiekantoor 

om tot een 
gezellige, kleurrijke 

kinderopvang.” 
SCHEPEN VOOR KINDEROPVANG 
ELS AUGUSTINUS: “Met Paulien en 
Paulette spelen we in op de nood 
aan kinderopvang. Er kunnen 25 
kindjes opgevangen worden en 4 
kinderbegeleidsters tewerkgesteld 
worden. Onze groendienst zorgde 
voor een mooi tuintje om bij mooi 
weer buiten te kunnen spelen.” 
#positiefbeleid

BOEKSTART STIMULEERT LEZEN BIJ ONZE 
ALLERKLEINSTEN
Op de jeugdafdeling van de bib groeit een nieuwe babyhoek met een 
boekencollectie en meubilair op maat van de allerkleinsten. 
“Wat je vroeg leert, leer je voor het leven. Zo is dat ook met lezen,” zegt 
BURGEMEESTER KOEN T’SIJEN, bevoegd voor het bibliotheekbeleid: “Als je kinderen 
heel vroeg laat kennismaken met boeken, gaat er een wereld van verbeelding en 
nieuwe woorden voor hen open. Onderzoek toont aan dat kinderen die heel jong 
in contact komen met boeken, het later makkelijker hebben op school. Daarom 
ontwikkelen we samen met de bibliotheek, de Vlaamse Overheid, Iedereen Leest 
en Kind en Gezin, een stimulerend leesbeleid voor de allerkleinsten. Baby’s van zes 
maanden ontvangen een babypakket met zachte knisperboekjes. Vanaf de leeftijd van 
vijftien maanden, krijgen ouders voor hun kind een uitnodiging om een peutertas met 
een aanwijsboek en een peuterverhaaltje af te halen in de bib.” #positiefbeleid

SCHEPEN VAN KINDEROPVANG ELS AUGUSTINUS: 
“WE NEMEN ONZE ROL VAN REGISSEUR VOOR MEER 
KINDEROPVANG TEN VOLLE OP”

fotografi e Dirk Vervoort


