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Met passie voor
Hemiksem
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Waa zien H geire!
vu: Sascha Luyckx, Ommeganckstraat 47-49, 2018 Antwerpen- verkiezingsdrukwerk - gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018. Niet op de openbare weg gooien.

Neem een
duik in
onze
ideeën
sp.a ziet H(emiksem) graag.
Daarom willen we ook de
komende jaren verder werken aan
een Hemiksem waar idereen zich
thuis voelt. Een gemeente waar
het aangenaam wonen, leren,
werken en leven is. Ontdek in dit
boekje wat we willen realiseren
en vooral met welk team!

Kosteloos
basisonderwijs
met de schoolcheque

Intergemeentelijk
zwembad als beste
oplossing

De wijkagent bij
iedereen in de buurt

Laat jongeren jong
zijn

Veiligheid is meer dan repressie,

We geven jongeren de ruimte om

Onderwijs moet toegankelijk zijn

We blijven garanderen dat onze

het is ook voeling hebben met

zichzelf te zijn: de hangplek en het

voor iedereen. Vaak komen er toch

schoolkinderen leren zwemmen

wat er in de gemeente leeft.

skatepark aan het sportcentrum

nog kleine kosten bij. Een school-

tijdens de schooluren. Daarvoor

Daarom gaan we voor een extra

bouwen we verder uit, in samen-

cheque voor gezinnen met een

blijven we inzetten op een

wijkagent. Wijkagenten moeten

spraak met de lokale jongeren.

nieuw intergemeentelijk bad in

ook de tijd krijgen om te zijn waar

We voorzien in de gemeente een

Aartselaar. Voor het zwembad

ze moeten zijn: op straat en

graffitimuur waar (jonge) creatie-

zoeken we een nieuwe

tussen de mensen.

velingen hun gang kunnen gaan.

laag inkomen maakt het basisonderwijs voor hen eindelijk gratis.

Betaalbare zorg en
serviceflats
We vermijden stijging van de

sportieve invulling.

dagprijs in het rusthuis boven de
indexering en voorzien een
korting voor Hemiksemnaren
die in de serviceflats willen
komen wonen. In elk geval
houden we het rusthuis in
gemeentelijke handen. Met ons
geen privatisering.

Tramlijn doortrekken tot ‘den Halt’
Hemiksem uitrijden met de auto tijdens de spits wordt steeds moeilijker.
We dringen er bij De Lijn op aan om de tram van aan het Schoonselhof in
Hoboken door te trekken tot aan ‘den Halt’ (grens met Hoboken) in het
noorden van Hemiksem.
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Gemeentelijke ouderenzorg
als garantie voor kwaliteit
enbetaalbaarheid
Het rusthuis Hoghe Cluyse en de serviceflats in de abdij

ering; aandacht voor specifieke groepen zoals mensen

zorgen voor een mooi aanbod voor senioren die zorg

met dementie; voldoende personeel. Verder zullen we

nodig hebben. De kwaliteit die er is willen we absoluut

de vrijwilligerswerking in het rusthuis en de serviceflats

behouden. We pakken ook de verbeterpunten aan.

verder trachten uit te bouwen.

Mantelzorgers krijgen de steun die ze verdienen.

Serviceflats moeten meer service bieden
De service en zorgvoorzieningen in de flats in de abdij

Rusthuis in eigen beheer

moeten tot die van volwaardige assistentiewoningen

Het woon- en zorgcentrum in gemeentelijk beheer

opgekrikt worden. Dit kan door bijvoorbeeld een

houden is de beste garantie op kwaliteit en betaal-

boodschappendienst, een zorgabonnement met een

baarheid. Privatiseren wil zeggen dat er winst gemaakt

externe verpleegkundige dienst en het vlot leveren van

moet worden voor de private aandeelhouders. Hier-

warme maaltijden. Er moeten ook meer ontspannende

voor krijgen de residenten de rekening gepresenteerd.

activiteiten georganiseerd worden. We maken de huur

Daar zeggen we resoluut neen tegen. Vanuit de

voor Hemiksemnaren goedkoper.

gemeente leggen we duidelijke klemtonen: betaalbare
zorg met een dagprijs die niet stijgt boven de index-

Steun voor mantelzorgers
Aanvullend op de Vlaamse zorgverzekering geven we

“We gaan voor een
betaalbaar rusthuis en
betaalbare serviceflats.”
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een maandelijkse mantelzorgpremie voor verzorging
door familie of vrijwilligers. De samenwerking met
Vlotter (vroeger IMSIR) wordt versterkt.
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Je bent jong en
je wilt wat
Het nieuwe skatepark aan het sportcentrum kwam tot

We willen ook ingaan op de terugkerende vraag om

stand door de jongeren die er gebruik van zouden gaan

ergens in de gemeente een graffitimuur te voorzien.

maken op voorhand ook inspraak te geven. Wat bleek?

Tegelijk ontwikkelen we nieuwe activiteiten voor jon-

Onze jongeren weten best wel wat ze willen en denken

geren die een bezigheid buiten clubverband of het

realistisch en positief mee met het gemeentebestuur. Op

verenigingsleven zoeken, vooral tijdens de vakanties.

die drive willen we verder gaan.

Iedereen gerust aan het fuiven
De jeugdraad gaf onlangs aan dat meer aanwezigheid

‘Hangplek’ verder uitbouwen

van de politie op fuiven wenselijk is. Een klein aantal

De hangplek en het skatepark aan het sportcentrum

onruststokers vergalt regelmatig het feestje voor de

kunnen de komende jaren nog verder uitgebouwd

rest. Dat kunnen we niet toestaan. Fuiven moet de

worden. Dat doen we zoals in het verleden steeds in

zorgen doen vergeten en er vooral geen creëren.

samenspraak met zij die er gebruik van maken. Zo
investeren we als bestuur in zaken die zeker gebruikt
zullen worden.

“We bouwen de hang- en skateplek aan
het sportcentrum verder uit in
samenspraak met de jongeren”
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“Sporting H” – samen sporten
en genieten
Hemiksem als één grote ploeg, dat is een metafoor die

Gevechtssporten, dans, squash, een combinatie van

ons wel aanstaat. Bewegen is het gezamenlijke doel, de

verschillende sporten… het moet allemaal kunnen.

achterliggende reden verschilt van sporter tot sporter:

Belangrijk is dat het voor iedereen toegankelijk blijft. We

de één zoekt vooral sociaal contact, de ander wil dan

blijven werken aan een intergemeentelijk bad in

weer vooral aan zichzelf werken. We blijven streven naar

Aartselaar dat modern en betaalbaar is én de garantie

een gemeente waar ieder z’n ei kwijt kan: in clubverband

biedt voor schoolzwemmen.

of alleen, om te winnen of gewoon voor de lol, …
Het moet allemaal kunnen in Hemiksem.

Eén duidelijk aanspreekpunt
Er moet een duidelijk aanspreekpunt voor sport bij de
gemeentediensten zijn, zowel voor verenigingen als

Sportcentrum als kruispunt

voor individuele sporters. Deze sportcoördinator moet

In het sportcentrum komen nu al verschillende sporten

ook activiteiten organiseren voor sporten die veelal niet

samen: (beach)volleybal, voetbal, lopen, skaten, tennis,…

in clubverband gebeuren (skaten, tennis, lopen,

Dat willen we absoluut zo houden. Als we het

uitbreiden sportsnoepdag, …). Langs deze weg en langs

intergemeentelijk zwembad in Aartselaar kunnen realiseren,

de clubs moeten ook initiatieven genomen worden om

moet de vrijgekomen ruimte in het sportcentrum ook

financiële drempels voor deelname aan een sport weg

volgens die filosofie verder ingevuld worden.

te werken.

“Bij verhuis van het zwembad
komt er ruimte vrij voor
nieuwe sporten.”
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Een stimulerend cultuuraanbod
om de hoek
werken we binnen het samenwerkingsverband IVEBICA

Bibliotheek als ontmoetings- en
studeerplaats

op al deze drie domeinen samen met de

De bib moet een ontmoetingsplek worden met

buurgemeenten Schelle en Niel. Dat wil echter niet

studeerplaatsen voor studenten, plaats voor exposities,

zeggen dat het cultuuraanbod verder van de

koffiehoekjes waar men de krant kan lezen en besprek-

Hemiksemnaar mag verdwijnen. Integendeel, het

en, enz. De cultuurdienst zal hier ook zijn plaats krijgen,

aanbod in Hemiksem kan hierdoor de komende jaren

als brug tussen de gemeentediensten en het culturele

versterkt worden!

leven. Een brasserie in deze vleugel zal iedereen ont-

Cultuur, bibliotheek en muziekacademie; sinds vorig jaar

vangen, of men nu cultuurliefhebber is, of gewoon op

Met de abdijsite als brandpunt

zoek is naar een frisse pint.

De Sint-Bernardusabdij, het omliggende park en Depot

Het park ten slotte, moet interactiever en betekenisvol-

Deluxe moeten het brandpunt worden van het culturele

ler ingericht worden, met aandacht voor gezinnen met

aanbod in Hemiksem en zelfs verder. De bibliotheek die

kinderen. Dat wil zeggen: speeltuinen, picknickbanken,

in de zuidvleugel moet komen, zal het aanbod van een

geitjes of schapen in de weiden, plaats voor evene-

gemeente van 30.000 inwoners kunnen presenteren,

menten, een blote-voeten-pad, enz. Een ruime hond-

met meer dan 100.000 te ontlenen stuks.

enweide is een must, maar niet aan de zijde van de

“Speeltuintjes, picknickbanken,
een schapenweide, een blotevoeten-pad, …”
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Kruishoevewijk en Depotstraat.
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Bouwen op vertrouwen,
niet op angst
Zonder veiligheid heerst het recht van de sterkste. Dat is

Voor de politie wil dat concreet zeggen: een extra wijkagent

nefast voor de solidariteit tussen mensen en voor het

voor Hemiksem én wijkagenten die weer de tijd en de

gemeenschapsgevoel. Daarom is het belangrijk om niet

middelen krijgen om daar te gaan waar ze horen te gaan:

alleen de harde criminaliteit aan te pakken, maar ook de

op straat en tussen de mensen. De samenwerking met de

zogenaamde ‘kleine’ criminaliteit, overlast en andere

burger moet verder gaan dan het sturen van SMSjes naar de

toestanden die Hemiksemnaren bang en boos maken.

leden van de BIN’s. We gaan ook voor het behoud van het

Wij willen Hemiksem bouwen op vertrouwen. Wie angst

lokale politiebureau in het gemeentehuis.

zaait, pakken we zonder pardon aan
Ons brandweerkorps is opgegaan in de zone, maar de
kazerne in Hemiksem is nog steeds actief. Daar blijven we

Politie en brandweer op maat
van de burger

de komende jaren ook voor knokken. De dienstverlening

Politie en brandweer zijn de afgelopen jaren opgegaan in

beter.

naar de burger moet op peil blijven en waar mogelijk nog

een groter geheel; enerzijds de Politiezone Rupel,
anderzijds de Brandweerzone Rivierenland. Ondanks deze

Vanuit het gemeentebestuur willen we ten slotte ook de

grotere zones willen we dienstverlening op mensenmaat.

lokale binding en tradities van het brandweerkorps in ere
houden en ondersteunen. Dat is het minste wat we kunnen

“Lokale binding en tradities
van het brandweerkorps in
ere houden en ondersteunen.”
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doen om onze immense waardering uit te drukken voor
onze lokale vrijwilligers.
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Allemaal Hemiksemnaar,
vanwaar je ook komt en naar
waar je ook gaat

Sociaal weefsel
dat verbindt
Hemiksem heeft een rijk verenigingsleven. Dat

Zowel verenigingen, maar vooral ook individuele en

De gemeente moet initiatieven ondersteunen of

Of zoals nu al gebeurt: buurtbewoners samenbrengen in

moeten we koesteren. In enkele wijken organiseert

geïnteresseerde inwoners moeten nog meer betrokken

desnoods zelf ontwikkelen om verschillende inwoners

het Buurthuis in de Parklaan. Soms blijkt ook de nood

men ook al enkele jaren (of enkele decennia) zeer

worden bij de verschillende adviesraden (voor milieu,

dichter bij elkaar te brengen. Zo kunnen we

om gemeentediensten, politie en buren rond de tafel te

succesvolle wijkfeesten. Sociaal weefsel groeit echter

sport, jeugd, gezondheid, …) . Zo betrekken we ook steeds

schoolkinderen in contact brengen met de bewoners

brengen op wijkvergaderingen. Andere gemeenten

niet vanzelf. In tijden waar individualisme soms hoogtij

meer Hemiksemnaren bij het bestuur van de gemeente.

van het rusthuis.

organiseren dit al enkele jaren met succes.

viert, is het dus broodnodig dat de gemeente alle

Ruimte en logistieke steun voor
initiatiefnemers

Ook in Hemiksem moeten we hierrond experimenteren.

De gemeente moet blijven investeren in degelijk en

niet naast elkaar blijven staan. Pas als je met elkaar praat

modern materiaal dat tegen democratische prijzen door

leer je de ander echt kennen en ook appreciëren.

Vertrouwen geven aan inwoners en
verenigingen

verenigingen en voor evenementen afgehuurd kan

Feesten zijn daarvoor de gelegenheid bij uitstek. Zo

worden. Tegelijkertijd moet ook Depot Deluxe, met zijn

kunnen we Hemiksemnaren van elke achtergrond samen

De gemeente heeft subsidiesystemen in het leven

foyer, fuifzaal en sportzaal nog ruimer open gesteld

brengen op een gezamenlijke iftar (avondmaal) tijdens

geroepen om verenigingen en ook andere initiatieven –

worden voor onze inwoners.

de maand Ramadan, op een feestmaal tijdens de kerst-

steun geeft aan deze initiatieven die de
Hemiksemnaren dichter bij elkaar brengen.

De verschillende culturen die Hemiksem rijk is, mogen

zowel groot als klein - een financieel duwtje in de rug te

periode of op een regenboogparty aan de vooravond

geven. Dit moeten we verder uitbreiden, maar ook

van de Pride. Met zulke en andere initiatieven willen we

vereenvoudigen. De insteek moet zijn dat we verenigingen en inwoners in eerste instantie vertrouwen en niet
wantrouwen. Ook toelating krijgen voor de inrichting van
een speelstraat moet eenvoudiger gaan. Hemiksem
moet zich ook aansluiten bij ‘Uit in Vlaanderen’ zodat
evenementen ruimer bekend gemaakt kunnen worden.
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angst voor ‘de andere’ en discriminatie op basis van

“Toelating en subsidies
aanvragen voor kleine
evenementen moet
eenvoudiger”

huidskleur, levensbeschouwing of seksuele geaardheid
tegen gaan.
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Welzijn voor
iedereen
sp.a Hemiksem gaat niet mee in de besparingslogica van

Ook preventie moet de nodige aandacht krijgen.

de huidige Vlaamse regering. OCMW en gemeente kunnen

Informatie over ieders sociale rechten en de lokale

verder samen gebracht worden, maar enkel als het sociaal

dienstverlening moet vlot te vinden zijn.

beleid dan juist ambitieuzer en meer solidair wordt.
Iedereen kan pech hebben. Onze diensten moeten dus

We ijveren voor zitdagen in het gemeentehuis van de

steeds in staat zijn de gepaste hulp en steun te bieden.

eerstelijns juridische dienst van Vlotter (voorheen
IMSIR), zodat ieder gratis raad op maat kan krijgen bij
juridische problemen. We bieden begeleiding en

Niet enkel genezen, maar ook
voorkomen

bemiddeling bij huurproblemen aan – zowel voor

Alles begint bij een gepast onthaal op het sociaal huis

verhuurkantoor Optrek aantrekkelijker te maken voor

(in het gemeentehuis). De wacht- en ontvangstruimtes

eigenaars. Zo vermijden we dat een woonsituatie

moeten het nodige respect en ook discretie bieden.

aanleiding geeft tot (financiële) problemen.

huurders als verhuurders. Ook trachten we het sociaal

Vervolgens moet ook de juiste dienstverlening
aangeboden kunnen worden: gratis en professionele

We binden de strijd aan met incassobureaus, die

budgetbegeleiding en schuldbemiddeling,

mensen steeds verder de schulden in duwen, alsook

hulpverlening gericht op het verkleinen van de stap naar

met kinderarmoede. Daarvoor zoeken we de nodige

tewerkstelling, …

nieuwe partners en gaan we nog verder samenwerken
met Kind & Gezin.

“We binden de strijd aan
met incassobureaus en
kinderarmoede”
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(In) Hemiksem
aan het werk
Iedereen werkt graag dichtbij, dus waarom niet in de

Slim tewerkstellingsbeleid

eigen gemeente? De werknemer heeft geen last van files

We bevorderen de doorstroming vanuit diverse

of lange verplaatsingstijden en dus meer vrije tijd. De

tewerkstellingsmaatregelen (wijkwerken, art. 60, …) naar de

werkgevers hebben werknemers met lokale binding die

lokale economie. Tegelijk ondersteunen we de lokale

zeker zijn van hun startuur op de werkplek. De

sociale economie door de criteria van overheidsopdrachten

gemeente als geheel profiteert hiervan door minder

hierop af te stemmen. We gaan ook actief de strijd aan

pendelaars die (met de auto) de gemeente doorkruisen.

tegen sociale dumping bij aannemers die gemeentelijke

Het gemeentebestuur moet samen met de lokale

opdrachten uitvoeren.

bedrijven werken aan een vlot functionerende
Hemiksemse arbeidsmarkt.

Samenwerken met lokale industrie
Het gemeentebestuur overlegt nu al geregeld met de

“Iedereen werkt graag dichtbij,
dus waarom niet in eigen
gemeente?

vereniging van de industriële bedrijven in Hemiksem (VIBH).
Die samenwerking moet verder uitgebouwd worden in
functie van tewerkstelling en vacatures. Zo zouden
vacatures bij deze bedrijven kunnen gepubliceerd kunnen
worden in het gemeentelijk infoblad Hallo Hemiksem en via
alle digitale communicatiekanalen van de gemeente.
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Vernieuwend & toegankelijk
onderwijs op maat van Hemiksem

Moderne en
kwalitatieve lessen

Niet enkel genezen, maar ook
voorkomen

We blijven inzetten op zorg en differentiatie, zowel

Kinderopvang verder uitbouwen

vernieuwend onderwijs waar het beste uit elk kind gehaald

voor leerlingen met een voorsprong als voor zij die

Voor buitenschoolse kinderopvang behouden we de

wordt. We willen het schoolbestuur dichtbij leerlingen,

Gezinnen die van de mutualiteit een verhoogde

het moeilijker hebben. Taallessen Frans en Engels

voorrang voor kinderen van Hemiksemse ouders. De

ouders en inwoners houden. Daarom houden we het

tegemoetkoming krijgen, zullen elk jaar een

bieden we van jongs af aan aan. Ook zwemmen blijft

service en het comfort moeten uitgebreid worden met

bestuur van De Regenboog en het Klaverbos bij de

‘schoolcheque’ ter waarde van de maximumfactuur

tot het lessenpakket behoren: minstens tweewekelijks

bvb. huiswerkbegeleiding.

gemeente. We investeren ook in nieuwe schoolgebouwen

(€45 voor kleuters, €85 voor lagere school) ontvangen.

voor de lagere school en watergewenning voor

voor school Klaverbos (Jan Sanderslaan).

Zo realiseren we iets dat vanzelfsprekend zou moeten

kleuters. Buiten tablets en digitale borden in de

Voor kinderopvang van 0- tot 3-jarigen gaan we als

zijn: kosteloos onderwijs. We willen ook de projecten

klassen moeten we op technologisch gebied steeds

gemeente actief mee op zoek naar locaties om nieuwe

rond ‘fruit op school’ verder uitbreiden zodat we ook

bijblijven met andere innovaties.

opvangplaatsen te kunnen voorzien. Vanzelfsprekend

De twee gemeentescholen staan nog steeds garant voor

Binnen dat gemeentelijk onderwijs en ook in
samenwerking met het vrij onderwijs willen we de
komende jaren inzetten op 3 assen: een modern en
kwalitatief pedagogisch project, moderne en veilige

betaalbare en gezonde maaltijden aan alle leerlingen

kiezen we waar mogelijk voor inkomensgerelateerde

kunnen aanbieden.

plaatsen.

infrastructuur in en rond de scholen en flankerend

Er moet meer leven komen binnen de schoolmuren

schoolbeleid dat financiële en sociale drempels

buiten de schooluren: toegankelijke activiteiten rond

wegwerkt.

sport, spel, toneel en muziek moeten nuttige
vrijetijdsbesteding voor de kinderen combineren met

“Kosteloos basisonderwijs
zou vanzelfsprekend
moeten zijn.”
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meer betrokkenheid vanuit de buurt, verenigingen,
ouders en vrijwilligers

Veilige schoolomgeving, moderne
gebouwen
We bouwen een nieuwe school aan de Jan
Sanderslaan van zodra de Vlaamse subsidies
toegekend worden. Op maat van elke school nemen
we maatregelen om de verkeersveiligheid op te
krikken: gemachtigde opzichters, 3D zebrapaden,
schoolstraten, sensibilisering van foutparkeerders door
wijkagenten, enz.
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Rode plannen voor een
groene gemeente
Ecologische voetafdruk van Hemiksem
een maatje kleiner

strijd tegen zwerfvuil verder met een slim

Vuilzakken en containerpark moeten betaalbaar blijven.

Rupeltornado’s, sensibilisering en hardere bestraffing

Hoe beter je recycleert, hoe goedkoper je afvalfactuur.

van sluikstorten.

vuilnisbakkenplan, volgehouden inzet van Witte- en

Er wordt reeds geëxperimenteerd met een ‘roze zak’
voor harde plastics. Afhankelijk van de resultaten
hiervan, rollen we dit ook in Hemiksem uit. De enige
extra kost voor een gezin – een extra vuilbak – vangen
we op door het organiseren van een groepsaankoop.

“Met groepsaankopen maken
we investeringen in bvb.
zonnepanelen betaalbaar.”

We promoten duurzame alternatieven voor
wegwerpproducten met bvb. subsidies voor
herbruikbare luiers.

In de ban van de - groene - ring
We vullen de missing links van de groene zone door en

Groepsaankopen organiseren we ook voor andere

rond de gemeente verder in; van de Vlietvallei, het

milieubewuste investeringen: zonnepanelen,

abdijpark, het nog te realiseren park op de Bekaert-site,

spouwmuurisolatie, , condensatieketels, … De

parken Den Akker, Callebeek, Terlocht, de groene

gemeentelijke gebouwen worden energiezuiniger of

stroken langs de Bredestraat tot de weilanden langs de

wekken hun eigen energie op via zonnepanelen.

Varenstraat en Hoofdboslaan. We zoeken ook een
geschikte locatie om volkstuintjes aan te leggen voor

We betrekken ook de buurt. Zo kunnen mensen met

geïnteresseerde inwoners.

een ongeschikt dak of zonder eigen woning profiteren
van een investering in zonnepanelen. We zetten de
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Wonen in Hemiksem:
op maat en betaalbaar
We moeten kunnen blijven garanderen dat iedereen –

Strijd tegen leegstand en verkrotting

jong, oud, rijk, arm, alleen of met een gezin – een

We voeren de strijd tegen leegstand en verkrotting verder

betaalbare woning in Hemiksem kan vinden. Het is

op door als gemeente zelf panden op te kopen en versneld

daarom belangrijk dat we inzetten op een goede mix van

opnieuw te ontwikkelen. Ook de leegstand in sociale

woningen.

woningen aanpakken, blijft een prioriteit.

In alle maten en gewichten
Een jong koppel, een gepensioneerd echtpaar, een
alleenstaande moeder of een mindervalide die zelfstandig
blijft wonen; ze hebben allemaal andere noden en

“Jong, oud, alleen of met
gezin; iedereen verdient een
betaalbare woning

verwachtingen qua huisvesting. Via stedenbouwkundige
sociale huisvesting - garanderen we dat de nieuwbouw in

Ondersteuning voor huurders en
verhuurders

Hemiksem voldoende diverse types woningen aanbiedt. Zo

We bieden begeleiding, bemiddeling en ondersteuning

zullen er de komende jaren sociale appartementen voor

aan bij het afsluiten van huurcontracten of bij

alleenstaanden en voor begeleid wonen bijkomen in het

huurproblemen en dit zowel aan huurders als

project Abdijstraat-Delvauxstraat, op de Schelleakker

verhuurders. We motiveren eigenaars voor verhuur via

bescheiden eengezinswoningen en aan de Scheldekaaien

sociaal verhuurkantoor Optrek en zorgen zo voor

mooie appartementen. Die diverse weg zetten we voort.

zekerheid voor verhuurders en betaalbaardere

verordeningen en andere regels - én met voldoende

huurprijzen voor huurders.
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Groene, sociale en veilige
mobiliteit
In onze dichtbevolkte regio is een vlotte mobiliteit een

Een verlenging van tramlijn 10 van het Schoonselhof tot

enorme uitdaging. In Hemiksem is dat niet anders. Met

aan ‘den Halt’ moet onderzocht worden. Indien blijkt

de nodige realiteit streven we naar verplaatsingen die

dat dit realistisch is, moet De Lijn de plannen zo snel

zo groen mogelijk en voor iedereen betaalbaar zijn.

mogelijk uitvoeren.

Inzetten op de fiets
Fietsen moet aantrekkelijker worden. Daartoe nemen we
een hele resem maatregelen: we ontwikkelen een fietspunt
met verhuur aan de abdij of op het Callebeek. We organiseren in samenwerking met de plaatselijke middenstand

“Tramlijn 10 doortrekken
naar ‘den Halt’ en zwaar
verkeer maximaal weren uit
de dorpskern”

groepsaankopen voor (elektrische) fietsen. Strategische
openbare plaatsen zoals de Gemeenteplaats, het sportcentrum of Depot Deluxe krijgen een overdekte fietsenstalling.

Veilig verkeer voor iedereen

We bieden ‘leenfietsen’ aan wanneer je fiets gestolen is.

Zware vrachtwagens die niet in de gemeente moeten

Openbaar vervoer als aantrekkelijk
alternatief

leveren of ophalen worden effectief geweerd door
middel van slimme camera’s. Op de gemeenteplaats
verminderen we het autoverkeer. We zetten nog meer

De gemeentelijke tussenkomst in de Buzzy-pas breiden we

gemachtigd opzichters in op gevoelige punten.

ook uit naar trein- en Waterbusabonnementen. We dringen

Parkeerplaatsen voor gehandicapten worden

bij De Lijn, de NMBS en de Waterbus aan op één betaalsys-

duidelijker aangegeven met extra beschildering.

teem voor de drie vormen van publiek transport.
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Gemeentelijke
dienstverlening
met een hart

“Jong, oud, alleen of met
gezin; iedereen verdient een
betaalbare woning

De werknemers van de gemeente leveren dag in dag

Gemeente als aantrekkelijke werkgever

uit prachtig werk. We zetten ons de komende jaren in

De gemeente moet een aantrekkelijke werkgever

om het kader waar binnen ze werken nog te

blijven. We bouwen de tweede pensioenpijler voor de

verbeteren; zowel voor de burgers die op de diensten

contractuele ambtenaren verder uit, we garanderen de

rekenen als voor de ambtenaren zelf.

koopkracht van alle medewerkers en verhogen
prioritair die van de laagste lonen wanneer mogelijk.

Bereikbare dienstverlening, breed
onthaal
De bereikbaarheid van de gemeentediensten moet
uitgebreid worden. Dat geldt zowel voor de fysieke
dienstverlening op het gemeentehuis, als voor het
digitale loket. Het e-loket moet verder uitgebouwd

“Digitale dienstverlening
moet gebruiksvriendelijker
worden.”

worden. Waar mogelijk moet dit nog
gebruiksvriendelijker.

Wanneer we samenwerken met private firma’s is

Het onthaal in het gemeentehuis – waar nu zowel de

sociale dumping uit den boze! We werken verder aan

sociale dienst van het OCMW als de klassieke

een echte teamgeest bij alle gemeentelijke diensten:

administratieve diensten zitten – moet aangepast

van de arbeiders van de wegenploeg en groendienst,

worden aan deze nieuwe realiteit. We blijven inzetten

over de ambtenaren op het gemeentehuis, tot het

op een goede communicatie vanuit de gemeente: via

verplegend en verzorgend personeel in het

een papieren gemeentemagazine, website, sociale

woonzorgcentrum.

media, nieuwsbrief per mail, specifieke communicatie
gericht op wijken, straten en individuele burgers.
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Lijst 1
Hemiksem
1.

KRISTIEN VINGERHOETS

12.

LINE GEYBELS

2.

STEFAN VAN LINDEN

13.

WOUTER JANSSENS

3.

FRANÇOIS BODDAERT

14.

PASCALE MEULDERS

Hoe stemt u geldig?

4.

RODNEY TALBOOM

15.

FRANK NYS

Op 14 oktober krijgt u 2 stembrieven. Eén voor de gemeente en één voor de provincie.

5.

KRISTEL DE BELDER

16.

SALLY VAN GOETHEM

U stemt geldig door één of meerdere bolletjes rood te kleuren op de sp.a lijst.

6.

WENDY VAN ROOSMALEN

17.

DAVID DE CLERCQ

Hoe geeft u volmacht?

7.

NILS VAN KERCKHOVEN

18.

DENISE VAN EETVELDT

U vertrekt op vakantie? U bent voor uw werk of uw studies in het buitenland?

8.

DOMINIQUE DE PESSEROY

19.

MARC VAN KERCKHOVEN

9.

MIKE WUYLENS

20. GRETA DE HERDT

10. LYNN DE VOS
11.

VICTOR ‘VIC’ VAN KESBEECK

21.

JOS DE BRUYN

Stemtips

Geen probleem: u kunt een kiezer naar keuze volmacht geven om in uw plaats te
stemmen. Meer info hierover op het gemeentehuis of bel 0494/31.09.10.

Vervoer op verkiezingsdag
U wenst vervoer naar het stemlokaal? Dat kan. Een vrijwilliger van sp.a komt u thuis
ophalen op het afgesproken uur. Schrijf u ten laatste op 12 oktober in voor vervoer
bij Wendy Van Roosmalen (0486/90.53.54) en Line Geybels (0496/96.97.63)
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“waa zien H geire”
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