EDEGEM

Beste Edegemnaren
Wij vinden Edegem al jarenlang een fijne
gemeente om te wonen en te leven; wij
zijn ervan overtuigd dat de meesten onder
u er ook zo over denken. Wij willen een
gemeente voor iedereen: van jong tot
oud, van sterke schouders tot kwetsbaren.
Waar mensen graag buiten komen en uw
(klein)kinderen veilig op school geraken.
Daarom willen wij opnieuw inzetten op
beter onderhoud van voet- en fietspaden.
Wij stellen voor om al zeker 40 km te
vernieuwen. Alleen zo krijgen wij het
onderhoud terug onder controle. En dit
is dringend nodig. Een degelijk voeten fietspad in bijvoorbeeld de Oude
Godstraat of Hovestraat zal toch iedereen
waarderen?
Gebruik maken van camera’s en
moderne technologie om veiligheid en
verkeersveiligheid te verbeteren, gebeurt
veel te weinig in Edegem. In andere
gemeenten staan ze op dat vlak veel
verder en wij moeten dringend bijbenen.

De huisvuilophaling willen wij beter en
eenvoudiger maken. Terug alles ophalen
op dezelfde dag, een wekelijkse ophaling
in de zomerperiode en het gebruik van
huisvuilzakken opnieuw toelaten.
Wij willen ook een warm Edegem waar
niemand uit de boot valt. Wij denken
dat wij de kwaliteit van ons samenleven
kunnen verbeteren door ook meer in
te zetten op buurten en wijken. Vele
problemen worden immers sneller en
makkelijker opgelost als mensen elkaar
beter kennen. Verenigingen moeten terug
een échte rol krijgen in het gemeentelijk
beleid.
Dit is maar een kleine greep uit ons
programma om uw leven in Edegem
nog beter te maken. Samen met onze
enthousiaste ploeg vragen wij uw steun
op 14 oktober en willen met u het verschil
maken. In deze krant en onze andere
folders die u al in uw brievenbus vond,
leest u over onze ploeg en speerpunten.

Bart Breugelmans & Ann De Cleyn
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Samen de weg vooruit.
Voluit voor Edegem
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Als kandidaat-burgemeester ben ik heel
fier om aan het roer te staan van deze
fantastische ploeg. Wij kiezen resoluut
voor verandering en verjonging,
versterkt met ervaring. Zelf zetel ik al
18 jaar in de gemeenteraad en was
vroeger schepen voor onder andere
jeugd, gezin en lokale economie.
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KLAAS
MEESTERS
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“Vrijwilligen” is een werkwoord
Ik vind het sociaal contact en het verenigingsleven
in Edegem heel belangrijk. 12 jaar was ik actief in
het oudercomité van Olve, ik organiseer nu mee de
wandelingen op TC Ter Linden, de burenbabbel in
de Rotenaard, activiteiten in ’t Forum en bij V&M,
en zit in het organiserend comité van Levensloop.
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WIM
VERRELST

Voor een verstandig groen beleid
Vanuit mijn ervaring als ingenieur, als adviseur
bij minister Crevits, en als schepen van openbare
werken en leefmilieu in het vorige bestuur, zoek ik
in veel dossiers naar grondige oplossingen en goede
uitvoering. Ik ben heel actief in ’t Forum, en graag
buiten in het groen met mijn 5 kinderen.
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GREET
MARIVOET

Mee bouwen aan
een zorgzaam Edegem

ANNICK
DE JONGH
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MARC
VAN LEEMPUT

Zorg voor de kwetsbaren, welzijn, gezondheid
en armoede liggen me nauw aan het hart. Ik ben
diensthoofd van een pastorale dienst en OCMWraadslid. Mensen vinden dikwijls de weg niet naar
goede zorg of zijn erg eenzaam. Ik wil werken aan
een gemeente waar niemand uit de boot valt!

Sinds zes jaar heb ik mijn eigen huisje in de
Laureysstraat. Mijn aandacht gaat naar de
problematiek van wonen in Edegem en een
meer verbouwvriendelijk beleid. Een woonloket
stroomlijnt alle rechten en plichten die je als
verbouwer hebt. Het wordt tijd om dit in praktijk te
brengen.

Na jaren in de bejaardenzorg en kinderopvang ben
ik nu voltijds huismama voor mijn 3 zonen. Ik ga me
inzetten voor goed onderhouden publieke ruimte
met oog voor de zwakke weggebruiker en voor
een oplossing voor de inschrijvingen in Edegemse
scholen. Ook onze dieren worden niet vergeten. Meer
en beter onderhouden hondenweiden zijn nodig!

Je zag me regelmatig tijdens evenementen zoals de
parkavonden, de jaarmarkt en als organisator van
het eerste culinair festival in Edegem, Allée Culinair.
Als ondernemer en zaakvoerder bij KwadrO Ramen
en Deuren gaat mijn aandacht uit naar middenstand,
horecabeleid, veiligheid en toerisme.

Edegemnaren
culinair verwend
In onze gemeente zijn heel wat
horecazaken actief maar ook CD&V
Edegem heeft op culinair vlak het beste
te bieden. Half september organiseerde
onze kandidaat Marc Van Leemput
samen met de uitbaters Geert en Vic van
Kaffeé Allée, het eerste culinaire festival
in Edegem.
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MARIJKE
HARDING-WIEËRS

Edegem, de gemeente bij uitstek
voor iedereen
Omdat we zorg moeten dragen voor elkaar en zeker
voor de meest kwetsbaren, ben ik -naast moederook pleegmoeder van meerdere pleegkinderen
geworden. Ik zet me in voor hulpbehoevende
kinderen, personen met een beperking,
alleenstaanden, ouderen, allochtonen en andere
kansengroepen.

Als hobbykok – hij won 2 jaar geleden
het tv-programma Komen Eten – en
ondernemer wou hij samen met de chefs
van een aantal uitstekende restaurants
in Edegem en omstreken een project uit
de grond stampen. Marc heeft hopen
ervaring met de Edegemse Parkavonden
en de eerste editie van Allée Culinair was
dan ook een schot in de roos.
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ERIK
SNOEIJERS

PLAATS

12

Omdat Edegem een dorp moet blijven
Verandering van beleid is nodig, daarom ben
ik kandidaat: voor het behoud van groen en
open ruimte, veilig verkeer en échte inspraak.
Professioneel ben ik militair en lesgever aan de
universiteit, en daarbuiten ook actief als vrijwilliger
in een uitstekende Edegemse school en sportief in
twee geweldige lokale sportverenigingen.
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Zorgzame mama, echtgenote en
hulpverlener
Ik werk in de sociale sector waarvan de laatste 4
jaar in de Thuiszorg. Een luisterend oor bieden aan
mensen met een zorgbehoefte, het zoeken naar de
beste ondersteuning en zo het zorglandschap mee
vorm geven is een grote uitdaging waar ik graag mijn
schouders onder wil zetten!

Ook bij CD&V zijn heel wat jongeren actief! Met de jongerenploeg
verzamelen wij geregeld – uiteraard in een van de Edegemse
horecazaken – om te brainstormen over thema’s die jongeren
aanbelangen, en om acties op poten te zetten. Zo organiseerden we
een speelgoedinzameling voor het goede doel, een opruim in het
Fort, een Fiets-Pitstop en een koffie-actie.

Meer dan 1000 bezoekers van Allée
Culinair genoten van de superlekkere
gerechtjes en dranken die onze lokale
horeca te bieden heeft. Ondernemers en
bourgondische genieters waren content.
Dit smaakt naar meer!

Hierbij enkele van onze voorstellen voor een bruisend en fietsbaar
Edegem: een gezellige koffiebar in het centrum, echte ondersteuning
van de jeugdhuizen, een waterspeeltuin in Hof ter Linden,
geasfalteerde fietspaden, een wandelzoektocht in het Fort en
een verhoging van het budget voor inbraakpreventie voor (jeugd)
verenigingen.
Bedankt voor uw steun!

CD&V
JONGEREN

at

SIEGRID
DE SMEDT

Beste Edegemnaar,

Als bestuurslid van Samana (vroeger Ziekenzorg)
ben ik sterk begaan met ouderen en zieken in onze
gemeente. Vele jaren was ik gemachtigd opzichter,
vandaar wil ik ook extra aandacht voor fietsers en
voetgangers. Ik woon ook vlakbij de mooie site
van het Hof ter Linden en ben zeer alert voor alle
ontwikkelingen hierrond.
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Ondernemer, hobbykok en
duizendpoot

ALLÉE
CULINAIR

PASCALE
SWOLFS
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Werken aan een warm Edegem
voor iedereen!
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Iedereen moet in Edegem
kunnen blijven wonen
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Een degelijk sociaal beleid
voor de gemeente

eu

Milieurecht en ruimtelijke ordening zijn mijn
specialiteiten als advocaat. Geboren en getogen
in Edegem was ik bondsleider bij KSA OLVE en lid
van de jeugdraad. Ik ga voor een beter fietsbeleid,
groenonderhoud, ondersteuning van de verenigingen
en een open bestuur met echte inspraak voor alle
Edegemnaren.
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Jeugdig enthousiasme,
bouwen aan de toekomst
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Adrian, Klaas, Johan, Thomas, Lynn en Jari

Onze speerpunten

Een proper, veilig en goed
onderhouden Fort 5,
een Fortraad voor
verenigingen en meer
toezicht. Dringend herstel
van de lekkende daken.

FORT 5

Scan deze QR code
en lees onze thematische folders
op onze website!

De buurtcentra bieden ruimte
voor veel verenigingen. Edegem
moet daarom de bestaande centra
ondersteunen in hun werking.

HOF TER LINDEN

We hebben twee schitterend
werkende IBO’s. Er is nood aan
een flexibeler systeem van in- en
uitschrijven: een oplossing voor
plotse wijziging in uurroosters en
werkschema’s van de ouders.

HUIS VAN
HET KIND

Wij willen een warm Edegem waar
niemand uit de boot valt. Oudere mensen
willen zo lang mogelijk thuis blijven.
Daarom blijven investeren in thuiszorg!
En als het niet meer kan, is er ons
fantastisch WZC Immaculata. Ligdagprijs
scherp bewaken.

IMMACULATA

BUURTCENTRA
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Golfclub
Drie Eycken

SPEELPLEINEN

Onze begraafplaats moet
een plek zijn waar iedereen
rust en stilte kan opzoeken.
Onze aandachtspunten:
goed onderhoud,
toegankelijkheid en een
geborgen kinderpark.

Kinderen hebben recht op
een veilige speelomgeving.
De speelpleinen worden
daarom regelmatig op hun
veiligheid gecontroleerd en
hersteld.
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De Schrans

VOETPADEN

MORTSEL

30

UZA

Volgens de antwoorden op onze
bevraging zijn dit de slechtste
voetpaden in Edegem:
K. Van de Poelestraat, Zomerlei,
Pastoor Denslaan, Boniverlei, Ernest
Jouretlaan. Volgende 6 jaar moeten
wij zeker 40 km voetpad vernieuwen!

SPORTHAL
DEN WILLECOM

map-marker

sB
Prin

FIETSPADEN

Veilige comfortabele fietspaden in
asfalt op de hoofdassen Hovestraat,
Oude Godsstraat, Boniverlei. En veilige
oversteken van Prins Boudewijnlaan
en Boniverlei. Kinderen moeten veilig
met de fiets naar school kunnen!

Elzenhof

Oude Godstraat

LAWAAI E19

Nu beslist is dat er een algemene
kilometerheffing komt op auto’s,
moeten de bijkomende middelen
(van buitenlandse chauffeurs)
dienen voor meer geluidschermen
langs de autostrades!

De gemeentelijke sporthal
is de thuis van vele
zaalsporters. Het onderhoud
moet wel dringend onder
handen genomen.

HUISVUIL

Kontichstraat

Wij willen terug alle ophalingen
op één dag en een wekelijkse
ophaling van restafval in de zomer.
Klantvriendelijke DIFTAR = meer
ondergrondse brengcontainers en
voor appartementen ook kleine grijze
zakken als optie i.p.v. bakken.

Geen VTC van 3,5 miljoen op
een slechte locatie waar dan
ook nog 18 parkeerplaatsen
sneuvelen.
Wij kiezen voor een nieuwe
bib op een andere plek in
het centrum.
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’t Forum

VTC

map-marker
HOVE

ARMOEDE

SAN JERONIMO

Naar een beter armoedebeleid:
laagdrempelige en duidelijke
informatie, coördineren en
ondersteunen van bestaande
initiatieven, maar bovenal luisteren
naar de noden en begeleiden naar
echte oplossingen.

De banden met onze zustergemeente
San Jeronimo blijven hecht. Als
elke gemeente uit het Noorden
samenwerkt met een zustergemeente
uit het Zuiden gaat de wereld er
duurzaam op vooruit.

KO N T I C H

‘T FORUM

SPORT

Sportmogelijkheden worden niet alleen
aangeboden door de gemeente en
verenigingen maar ook door sportieve
ondernemers. Zo stampte bv. Johnny
Janssens, succesvol karateleraar,
Sporthal Kattenbroek uit de grond.

ECOPARK

Het Ecopark biedt een excellente
service. Wel graag één avond
per week open tot 20u. En
tweemaandelijkse minicontainerparken in Buizegem,
Centrum, Molenveld en aan het
Fort voor wie minder mobiel is.

30

VEILIGHEID

Het aantal inbraken blijft veel te hoog.
Daarom meer inzetten op preventie
en bewaking. Verkeerscamera’s en
zone 30 verhogen ook onze algemene
veiligheid tegen voorbijrazend
sluipverkeer.
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JOHAN
SCHELDEMAN
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ANNE
DE MOOR
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TATIANA
LYSSAKOVA
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LYNN
HENDRICX

Jongeren zijn de toekomst.

Gedreven zich inzetten voor anderen!

Ervaren coach

Vernieuwen voor een betere toekomst

Als jongere in Edegem blijven wonen

Al jaren ben ik bestuurslid en tapper in jeugdhuis
Nootuitgang. Ik heb 20 jaar bij Omnigym Jong
Edegem gezeten, eerst als gymnast en later als
lesgever en bestuurslid. Ik wil gaan voor een
aantrekkelijker fort 5 als een plek voor jong en oud.

Ik ben zelfstandig journaliste voor het maandblad
“La Semaine d’Anvers”. Vroeger was ik OCMWraadslid en ik zou mij graag terug willen inzetten voor
onze oudere generatie. Ik ben er zelf ondertussen
ook 69: dan begin je pas te begrijpen waar ze (wij)
nood aan hebben. Ik woon op het Sint-Goriksplein.

Met 35 jaar ervaring in de gemeenteraad waarvan
20 jaar als burgemeester steun ik deze ploeg voluit
en blijf ik me engageren voor onze mooie gemeente.
Professioneel was ik lang kabinetsmedewerker van
Jean-Luc Dehaene. Sinds 2008 ben ik administrateurgeneraal van RSZ, het financiële hart van onze
sociale zekerheid.

Ik wil ervoor zorgen dat Edegem zijn eigen identiteit
behoudt, een groene gemeente in de zuidrand! Maar
ook dat er nieuwe mogelijkheden en jobs gecreëerd
worden. Alle bestaande verenigingen die Edegem zo
uniek maken, kunnen hopelijk blijven bestaan, want
sommigen hebben het bijzonder moeilijk.

Mijn vriend en ik zijn opgegroeid in onze prachtige
gemeente en we wonen hier van dit jaar samen! Als
vrijwilliger bij het Rode Kruis van Edegem ken ik de
noden van Edegemse verenigingen. Ook zet ik me in
voor een bruisend en jeugdig Edegem waar iedereen
zich kan uitleven.
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#vollenbak voor Edegem

Kinderen veiliger naar school

Na 18 jaar gemeenteraadslid en schepen wil ik
blijven luisteren naar uw vragen, verzuchtingen
en ja, soms ook klachten. Daarbij pleit ik voor een
buurt waar men elkaar kent, waar mensen graag met
elkaar omgaan, in verenigingen of via buurtcomité’s.
Al was het maar om nooit in een sociaal isolement
terecht te komen.

Al gans mijn leven woon en ‘vrijwilliger’ ik in
Edegem: ik steek mijn handen uit de mouwen, da’s
mijn engagement. Vanuit mijn achtergrond bij KSJ/
KSA en jeugdraad, milieuraad en mobiliteitsraad
wil ik de verenigingen een centrale plaats geven,
want vandalisme en inbraken in verenigingslokalen
komen te veel voor. Meer aandacht aan zitbanken en
overvolle vuilbakken is ook een bezorgdheid.

Ik woon 40 jaar in Edegem, ben getrouwd, heb
3 kinderen en 2 kleinkinderen. In september begon ik
aan mijn 28ste schooljaar als gemachtigde opzichter.
Onnodig te zeggen dat ik mij wil inzetten voor nog
meer veiligheid in mobiliteit en verkeerssituaties
rond scholen.

Toen de coalitie N-VA–VLD–GROEN in 2013
in Edegem aan de macht kwam, beschikte
de gemeente over een reservefonds van
ongeveer 24 miljoen Euro. Deze reserve
werd door onze CD&V-bestuurders
nagelaten en bestond uit een financiële
reserve, bouwgronden, aandelen en
mogelijke planbaten.
Gronden en aandelen werden verkocht.
De financiële reserve en planbaten ten
dele opgebruikt. Van heel deze reserve van
24 miljoen Euro blijft er einde 2018 amper
9 miljoen Euro over. Tegelijkertijd werden
de belastingen met 30% verhoogd.

En toch zijn de gemeentefinanciën niet
onder controle. Vanaf 2019 dreigt een
structureel tekort van ongeveer 2 miljoen
Euro per jaar.
In tegenstelling met wat N-VA beweert,
werd de gemeenteschuld helaas niet
met één derde afgebouwd. Had men
de reserve gebruikt om de schuld af
te bouwen, dan zou Edegem vandaag
ongeveer schuldenvrij zijn. De grafiek geeft
aan hoe de uitstaande gemeenteschuld
evolueerde in de periode 2012-2018.
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Eenzaamheid geen kans geven

GEMEENTEFINANCIËN
MET STRUCTUREEL TEKORT
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BEKAERT-VANHERCK
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Het centrum en Buizegem hebben
veel last van doorgaand verkeer.
De
enige
structurele
oplossing
is een verbindingsweg tussen de
Mechelsesteenweg en de expresweg
(verlenging Boniverlei). Onder onze
impuls werd dit plan opgenomen in
het Masterplan 2020 van de Vlaamse
regering.

ida

at

JARI
DE VRIES
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ROSETTE
VAN GELDER

Naar een jeugdvriendelijke
en groene gemeente

Verstandige, sociale, sportieve en
positieve economische beslissingen

KSA Lancelot en de jeugdraad kennen me als actief
lid. Ik werk al een aantal jaren in het weekend in
woonzorgcentrum Immaculata, waar ik de bewoners
help bij het geven van de maaltijden. Landbouw en
groenbeheer vind ik ook zeer belangrijk: het ligt dan
ook in de lijn van mijn opleiding.

Een fiere mama van 2 dochters en bonnie
van 2 kleinzoontjes. Doordat ik lid was van de
gemeenteraad en OCMW-raadslid ben, heb ik de
verschillende kanten van politiek kunnen ervaren.
Aan het iedereen incluis-verhaal van CD&V heb ik
meegewerkt en steun dat nog steeds met heel veel
goesting!

bron : gemeenterekeningen 2012-2017
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DE RIDDER
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De Boniverlei als brug tussen
Buizegem en het centrum
Door deze verbinding moet de Boniverlei
niet langer de rol van expresweg
vervullen. Een knip ter hoogte van de
Mechelsesteenweg vermindert de druk
van sluipverkeer op de omgeving van
de Hovestraat en doorheen Buizegem.
Hierdoor kan de Boniverlei een echte
woonstraat worden met een volledig
nieuwe inrichting. Helaas heeft het
huidig bestuur voor de realisatie van dit
plan de voorbije zes jaar niets gedaan.
Een trambus voor de verbinding
Mortsel-Kontich
Over een mogelijke doortrekking van
de tramlijn van Mortsel naar Kontich
is er al lang sprake. In 2011 werd het
tracé via Mechelsesteenweg – Boniverlei
vooropgesteld. GROEN pleit nu voor
een tram op de Pr. Boudewijnlaan. Wij
zijn het hier niet mee eens omdat deze
oplossing onze Lijn 32 zou kunnen doen
verdwijnen.

Evolutie gemeenteschuld en reserves

0

De voorbije zes jaar is geen enkele
vooruitgang geboekt in een aantal grote
vraagstukken.
De verbinding
Mechelsesteenweg – Expresweg
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TRAM, BUS
EN SLUIPVERKEER

2018

schuldenlast

In 2012 had Edegem meer reserves dan schulden. De reserves
werden voor 2/3de opgebruikt. Eind 2018 zijn er meer schulden
dan reserves. Dit moet veranderen: echte schuldafbouw en
investeringen focussen op noodzakelijk onderhoud.
Koen Snyders

Ervaring steunt vernieuwing
Na 30 jaar in de gemeente- en OCMW-raad, wil ik
met mijn plaats op de lijst mijn steun geven aan de
vernieuwing op de kandidatenlijst. Ik wens onze
ervaren kandidaten en de nieuwkomers een hart
onder de riem te steken om onze waarden verder uit
te dragen en te verdedigen.

Sociale zorgverstrekking
een kerntaak voor de gemeente
Mijn generatie van babyboomers heeft nood aan
ontspanning en cultuur. Vaak zijn we belangrijke
krachten in het vrijwilligerswerk. Ik vind dat
het belangrijk is om te streven naar een warme
maatschappij, onafhankelijk van een politiek
standpunt, met ervaring en met jong enthousiasme.

Wij herhalen ons voorstel: investeer in
hybride trambussen. Deze extra lange
bussen combineren de efficiëntie van
een tram met de flexibiliteit van een bus.
Laat deze het tracé Mortsel – Kontich
verzorgen. Op deze wijze kunnen wij
misschien ook een mobipunt creëren
aan de Basiliek. Dit kadert mooi in de
heraanleg van de Hovestraat.
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Edegem is en blijft
een sportieve gemeente

Het volste vertrouwen
in de kandidaten

Als uitbater van de sporthal Kattenbroek zal het
u niet verbazen dat mijn voorkeur gaat naar een
degelijk middenstandsbeleid en het sportief
gebeuren in onze gemeente. Edegem telt tal van
actieve sportclubs en dat moet zo blijven! Ik geef les
bij een Edegemse karateclub.

Ik vind dat een gemeente in de eerste plaats
haar kerntaken moet vervullen, eerder dan dure
prestigeprojecten promoten. Bovendien is de
werkdruk in de gemeentediensten door afslankingen
te hoog en we moeten die terug aanvaardbaar
maken voor een goede dienstverlening aan de
bevolking.

MIA
DE SCHAMPHELAERE

We duwen Edegem op de weg vooruit!
Als eresenator blijf ik opkomen voor Edegem als een
groot dorp, dicht bij de stad. Ik hou van Edegem en
haar bewoners. De druk van de verstedelijking moet
worden tegengegaan. We willen groene domeinen,
interessante culturele evenementen en bloeiende
verenigingen in onze eigen gemeente.

Beste Edegemnaar
Als Edegem vandaag een aangename gemeente is om te wonen, dan is dit
vooral het resultaat van het jarenlange werk van de Edegemse
christendemocraten. Wij gaven gestalte aan onze gemeente. Zo beschermden
wij al jaren geleden het domein Fort 5. Edegem werd een mooie woongemeente
aan de rand van de stad. Wij vernieuwden Immaculata, creëerden een moderne
gemeentelijke dienstverlening, gaven het centrum een nieuw elan en zetten de
poorten van Hof Ter Linden open.

Er moest en zou tegen 2018 een “vrijetijdscentrum” komen in de tuin van
Huis Hellemans en op de parking van de sporthal. Maar na vijf jaar studie en
spenderen van veel geld, is er nog niets gerealiseerd. Met een stem voor CD&V
kan u dit slecht plan nog stoppen.
Positief: de restauratie van Hof Ter Linden werd verder uitgevoerd. Ons plan
voor de verhuis van gemeentediensten naar de Prins Boudewijnlaan werd
– evenwel met 4 jaar vertraging – uitgevoerd. En ons volledig uitgewerkt
dossier voor de heraanleg van de Drie Eikenstraat werd uiteindelijk – met vijf
jaar vertraging – gerealiseerd en verkocht als een nieuw initiatief.

In 2012 kwam een opmerkelijke coalitie N-VA-VLD-GROEN aan het bewind.
Alles ging veranderen. Maar wat heeft geel-blauw-groen na zes jaar nu echt
opgeleverd?

Op 14 oktober moet u uw stem uitbrengen en beslissen over welke kant wij
de volgende zes jaar uitgaan. Wat ons betreft: stoppen met fake news maar
effectief handelen. Echt luisteren naar de burgers en rekening houden met
hun bekommernissen. Voorzichtig omgaan met belastinggelden en enkel
noodzakelijke projecten op maat van Edegem.

Zoals elders in deze krant al toegelicht, werden financiële reserves
opgesoupeerd en gemeentegronden verkocht. De belastingen en tarieven
stegen met 30%. Ook de huisvuilophaling werd duurder en complexer. Maar
– ondanks de goednieuwsberichten – zijn de gemeentefinanciën niet onder
controle. En helaas werd onze gemeente ook niet echt veiliger.

Wij hebben zowel nieuwe als ervaren kandidaten met gezond verstand en
frisse ideeën. In deze krant stelden zij zich aan u voor. Wij vragen om hen uw
vertrouwen te geven.

Koen Snyders & Mia De Schamphelaere
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BREUGELMANS Bart

15

SNYDERS Koen
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DE CLEYN Ann

16

TINDEMANS Elke

3

DE WEERDT Adrian

17

VAN GORP Thomas

4

SWOLFS Pascale

18

BEKAERT-VANHERCK Jeannine

5

VERRELST Wim

19

LYSSAKOVA Tatiana

Stemmen bij volmacht laat je stem niet verloren gaan

6

MARIVOET Greet

20

HENDRICX Lynn

7

MEESTERS Klaas

21

DE VRIES Jari

Als je zelf niet kunt gaan stemmen, kan je in heel wat gevallen stemmen
bij volmacht. Dit kan om medische redenen, een verblijf in het buitenland,
beroepsredenen, ...
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DE JONGH Annick

22

VAN GELDER Rosette

9

VAN LEEMPUT Marc

23

VAN HERWEGEN Bert

10

HARDING-WIEËRS Marijke

24

DE RIDDER Micheline

11

SNOEIJERS Erik

25

JANSSENS Johnny
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DE SMEDT Siegrid
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DUDEN Jan

13

SCHELDEMAN Johan
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DE SCHAMPHELAERE Mia

14

DE MOOR Anne

Onze kandidaten nog even
op een rij voor u!

Wil je ons steunen door te stemmen bij volmacht, neem dan contact op
met Koen Snyders, voorzitter, Kontichstraat 90, T. 03/288.44.26

EDEGEM
DE WEG VOORUIT

Verantwoordelijk uitgever - Koen Snyders, Kontichstraat 90 Edegem

