
Het verenigingsleven in onze gemeente bloeit.  
Niemand zal ontkennen dat Hemiksem een pak sport-, 
cultuur- en jeugdverenigingen heeft en daar mogen 
we blij om zijn.  Zelf aanzie ik het verenigingsleven 
immers als één van de hoekstenen van onze 
maatschappij.  

Waar nodig heb ik me als Schepen van verenigings-
leven de voorbije jaren geëngageerd  door op                 
activiteiten mee te helpen, logistieke oplossingen te 
zoeken of zelf met persoonlijke middelen financieël te 
ondersteunen.  Verenigingen en vrijwilligerswerk 
moeten we blijven koesteren en ondersteunen met de 
nodige visie en beleidsplannen. Enkele concrete ideeën 
voor deze ondersteuning zijn er alvast.  Met politieke 
wil van alle partijen zijn ze perfect te realiseren op korte 
termijn vermits ze niet zwaar wegen in het algemene 
budget.
 
 

De vernieuwing van het materiaal van de Gemeen-
telijke Uitleendienst verderzetten

Eén van mijn eerste werkpunten was de vernieuwing 
van tafels en stoelen.  Op termijn worden de houten 
stoelen vervangen door stevige stoelen in metaal.  De 
eerste reeks van tafels kreeg intussen een nieuw 
tafelblad dankzij de gemeentediensten.  De investerin-
gen zijn noodzakelijk want het materiaal wordt 
veelvuldig gebruikt.  De gevraagde beperkte retributie 
moet aangewend worden om het materiaal in stand te 
houden.  
Verenigingen moeten in de toekomst mee kunnen 
bepalen welke aankopen noodzakelijk zijn.  Ook het 

opzetten van een samenwerking met andere Rupelge-
meenten kan oplossingen bieden voor dure aankopen 
zoals extra tentelementen,  een nieuw buitenpodium 
of kiosk voor cultuurevenementen.  Het bovenstaande 
principe van participatie passen we momenteel al toe 
binnen de jeugdraad waar de jeugdverenigingen mee 
bepalen welke aankopen er nuttig zijn voor hun werk-
ing.  Zo werd geïnvesteerd in een springkasteel,  recep-
tietafels,  schminkkoffer,  aanhangwagen,  beamer, 
beperkte geluidsinstallatie, …  Deze materialen staan 
ook ter beschikking van andere verenigingen,  een 
overzicht staat op de website 
www.jeugddiensthemiksem.be.   

Ondersteunen en stimuleren van buurtwerking, 
buurtfeesten en speelstraten

CD&V Hemiksem streeft naar een gemeente waar 
iedereen zich thuisvoelt.  Vandaar ook mijn voorstel 
om buurt- en wijkwerking te stimuleren.  Zo  kunnen 
nieuwe inwoners zich sneller integreren want niets is 
belangrijker dan goede buren en een omgeving waar 
je je snel thuisvoelt.  Het idee van een “ BBQ subsidie “ 
door middel van aankoopcheques bij de plaatselijke 
middenstand staat reeds op papier en kan bij de 
volgende begrotingsbesprekingen opgenomen 
worden.  Het inrichten van speelstraten gedurende de 
schoolvakanties willen we nieuw leven inblazen door 
bv. het springkasteel van de jeugdraad gratis in te 
zetten.

Behoud van nodige subsidies voor de bestaande 
verenigingen en uitbreiding logistieke ondersteuning.

Ondanks de financiële  waakzaamheid staat CD&V 
Hemiksem garant voor het BEHOUD VAN DE REEDS 
BESTAANDE SUBSIDIES  voor de verschillende 
verenigingen (sport, jeugd, socio-cultureel, ...).   We 
willen op vraag van de verschillende verenigingen ook 
bekijken hoe we de logistieke steun naar verenigin-
gen zwart op wit op papier kunnen zetten. Verenigin-

gen die activiteiten organiseren en onze gemeente 
laten leven mogen we niet straffen.  Samen met de 
technische dienst moeten we oplossingen zoeken 
voor het VERVOERSPROBLEEM  van materialen en dit 
mee laten opnemen in het bestuursakkoord.  Mits een 
tijdige aanvraag moeten zulke transporten in te 
plannen zijn.  

Ik pleit ook voor de invoering van een beperkt budget 
in de begroting dat jaarlijks kan aangewend worden 
om kleine kosten van (gemeentelijke) activiteiten te 
dekken of iets extra te kunnen bieden aan verenigin-
gen die een verjaardag of eenmalige activiteit te 
vieren hebben.  In de nieuwe multifunctionele zaal zal, 
zoals eerder vermeld, voldoende opslagruimte 
aanwezig zijn voor verenigingen die er gebruik van 
willen maken.   We zijn op zoek naar een systeem zodat 
het materiaal ook tijdens  het weekend bereikbaar is.
Laten we het klassieke “Bal van de Burgemeester” 
opbergen en vervangen door een feest voor de vele 
VRIJWILLIGERS.  We zagen het idee al in andere 
gemeenten opduiken en ik denk dat ook Hemiksem er 
klaar voor is.    

Gemeentelijk feestcomité depolitiseren en ten dien-
ste van de bevolking stellen 

Elk jaar krijgt het gemeentelijke feestcomité een 
slordige subsidie van 3.500 euro waarvoor het geen 
verantwoording moet afleggen.  De activiteiten van 
het feestcomité (sinterklaasstoet, wielerwedstrijd 
Rupske Lauwers, …) zijn zeker te verantwoorden maar 
de samenstelling van het feestcomité is achterhaald 
en té politiek gekleurd (enkel de SPa is vertegenwoor-
digd momenteel).   Het ruime budget komt toe aan de 
bevolking die ook haar inspraak moet hebben in dit 
comité om eventueel samen met de MIDDENSTAND 
iets op poten te zetten (kerstmarkt, nieuwjaarsdrink of 
een jaarmarkt).  Eventueel kunnen reeds bestaande 
activiteiten uitgebreid worden  (garage verkoop, 
beach volley tornooi, …).

VERENIGINGSLEVEN & BUURTWERKING … 
                                        BELANGRIJKER DAN WE ALLEMAAL DENKEN !

STEM STRATEGISCH, STEM (JONG) CD&V !

1.    Luc BOUCKAERT
2.    Marleen DE WIJN
3.    Walter VAN DEN BOGAERT
4.    Viviane VERLOOY
5.    Peter VAN ALSTEIN
6.    Annick DE WEVER
7.    Johny RENS
8.    Lutgarde CORNELIS
9.    Ronnie MIJS
10.  Jeanne GYS
11. Joris WACHTERS
12.  Dirk VERLINDEN
13.  Elske BRUININKX
14.  Tom DE WIT
15.  Loni TASSENOY
16.  Jenne MEYVIS
17.  Vicky DOMBRET
18.  Nicky CAUWENBERGHS
19.  Karel GEERTS
20.  Sanne DE JONGHE
21.  Koen SCHOLIERS

 

                               

Als lijstduwer van de CD&V lijst steun ik de kandida-
tuur van lijsttrekker Luc Bouckaert.  Ik ken Luc als een 
gedreven, bekwame man met een pak dossierkennis.  
Luc is momenteel de beste keuze voor onze gemeente 
en een ideale kandidaat burgemeester.    

Zelf verkoos ik de lijstduwersplaats.  Niet met minder 
ambitie zoals sommigen rondstrooien …  Samen met 
de andere jongeren staan we bewust “in blok” onder-
aan de lijst.  JONG CD&V zorgt voor de nodige zuurstof 
in de politiek met verfrissende voorstellen.  Zo konden 
we onze beleidsvoerders overtuigen om de geplande 
bebouwing van de Gemeenteplaats af te voeren tijdens 
de opmaak van “RUP DORP”.  Het ‘boske van de pastoor ‘ 
blijft zo bestaan als groene open ruimte in onze 
gemeente.  In het kader van de actie VEILIG SCHOOLBE-
GIN werd ook ettelijke malen aangedrongen voor     
politietoezicht aan  het drukke kruispunt in het dorp.  En 
zo kunnen we nog wel even doorgaan …  Stem 
strategisch, Stem (jong) CD&V !

Enkel CD&V deed de af-
gelopen jaren moeite om de 
verschillende verenigingen 
te ondersteunen!
KOEN KIEST VOLUIT VOOR JEUGD, SPORT & 
VERENIGINGEN
Als ondervoorzitter van de jeugdraad wou ik destijds 
een dialoog op gang brengen tussen de jeugd-
verenigingen en de gemeente.  Er was op dat moment 
een zéér vertroebelde relatie met de SPA/OPEN VLD 
coalitie en de toenmalige schepen stuurde regelmatig 
haar kat naar de jeugdraad.  Na een zoveelste opstootje 

koos ik in 2005 voor CD&V omdat het in 

Hemiksem de enige beleidspartij was die interesse had 
in verenigingen en jeugd.  Tot op vandaag blijft dat 
helaas zo …

Er is momenteel geen enkele partij in Hemiksem met 
een deftige lange termijn visie op het jeugd- sport- en 
verenigingenbeleid.  Enkel CD&V deed de afgelopen 
jaren moeite om de verschillende verenigingen te 
ondersteunen waar mogelijk.  Ik mijn geval zelfs       
ettelijke malen met persoonlijke financiële middelen.

HOOG TIJD VOOR EEN DEFTIG SPORTBELEID

Als de kiezer het wil wens ik me na 14 oktober verder te 
engageren in de Hemiksemse politiek. Als Schepen van 
Jeugd wil ik de JEUGDDIENST verder uitbouwen en de 
recent gestarte projecten rond veilig fuiven, realisatie 
lummelhoek ,… verder uitvoeren.  We zijn al goed 
begonnen maar er is nog wel wat (jeugd)werk voor de 
boeg.  Denken we maar aan de jeugdlokalen,  behoud 
van speelruimte,  de uitdagingen voor bijkomende 
kinderopvang,  verkeersveiligheid,  bijkomende 
gemachtigde opzichters, … 

Het is tot slot hoog tijd voor een deftig SPORTBELEID.  Ik 
stel me kandidaat om na 18 jaar Eddy De Herdt het 
sportbeleid nieuw leven in te blazen.  Geen kritiek op 
het huidige beleid maar we zijn bij CD&V van mening 
dat de huidige sportaccomodatie beter gebruikt kan 
worden.  Daarnaast heeft de clubsport in onze 
gemeente recht op ondersteuning voor gediplo-
meerde trainers en betere voorzieningen.  Want ook 
sport is één van de bouwstenen van onze maatschappij.  
Er mag ook geen belemmering meer zijn tussen de 
JEUGDDIENST en de SPORTDIENST.  Door samen te 
werken bereiken we MEER  en geven we kinderen een 
gezonde en zinvolle  tijdsinvulling.
  

STEM STRATEGISCH, 
STEM KOEN SCHOLIERS 
OP 14 OKTOBER !

OP 14 OKTOBER DUW IK MET
AMBITIE DE CD&V LIJST

Stem strategisch, 
stem Koen! 
Als lijstduwer van CD&V Hemiksem steun 
ik niet alleen de 8 jonge kandidaten op de 
lijst.  Ik duw de lijst met de ambitie om het 
geleverde werk van de voorbije 2 jaar 
verder te zetten samen met onze jonge 
dynamische ploeg.  

We moeten verder blijven inzetten op het 
jeugdbeleid en de renovatie van de jeugd-
lokalen.  Maar ook het verenigingsleven en 
de sportclubs verdienen extra aandacht en 
een sportbeleid op lange termijn.  Verder 
moeten we aandacht blijven geven aan 
verkeersveiligheid en het aantrekken van 
nieuwe werkgelegenheid op de oude site 
Bekaert.  Het containerpark moet dringend 
aangepast worden zodat de bezoekers 
d.m.v. een weegbrug een eerlijke prijs 
betalen voor hun afval met de nodige 
sociale correcties en gratis vuilzakken zoals 
dat in andere gemeentes al het geval is.  Die 
gesprekken met IGEAN moeten snel 
afgerond worden.    

Met jullie steun wil ik hier mee vorm aan 
geven.  Verder in de KOENKRANT lees je 
hoe ik dat wil doen … 

Stem strategisch, 
stem Koen Scholiers op 14 oktober.

  

Koen   rantde
Schepen voor Jeugd, Verenigingsleven, Lokale Economie & Personeel

Lijstduwer
CD&V Hemiksem

Plaats 21
Lijst 7

Koen Scholiers

Het is niemand ontgaan dat Hemiksem de 
voorbije 15 jaar evolueerde naar een 
gezellige gemeente om in te wonen.  Dit 
vooral dankzij de vernieuwingen van 
straten, voetpaden en speelpleinen.
  
Deze opfrissing was noodzakelijk en 
levert zijn vruchten af … sinds enkele 
jaren trekt Hemiksem terug jonge 
gezinnen aan die bouwen en verbouwen.  
Hemiksem leeft terug en staat mede 
dankzij Casa Blanca weer positief op de 
provinciekaart.  

Ook op politiek vlak werd er de voorbije 6 
jaar héél hard gewerkt met de nodige 
resultaten die niemand kan ontgaan.  
Binnen het college werd constructief 
gewerkt aan een positief beleid voor onze 
gemeente waarbij de eerste stappen 
genomen werden voor de realisatie van 
nieuwe schoolgebouwen.  De subsidie 
aanvragen zijn intussen al enkele jaren 
binnen en het is nu wachten op groen licht 
vanuit de Vlaamse Gemeenschap.  

Ook de multifunctionele zaal met plaats 
voor   muziekacademie, rode kruis,  buiten-
schoolse kinderopvang en nieuwe scouts- 
lokalen staat in de steigers.  De riolerings-
werken aan de N148 waren noodzakelijk, 
de eerste resultaten worden positief ervaren. 

  

Zelf had ik 6 jaar geleden nooit gedacht om 
in het College terecht te komen.  In 2010 
nam ik de plaats in van Frans Cauwen-
berghs en ik heb in de 2 resterende jaren 
hard meegewerkt om me ten dienste te 
stellen van de maatschappij.  Zo werd de 
jeugddienst verder uitgebouwd en voor-
zien van een eigen website, werden          
materialen van de uitleenservice 
vernieuwd en werden er middelen vrij-
gemaakt voor  de renovatie en brandveilig 
maken van jeugdlokalen (brandtrap, 
brandbeveiligingsmiddelen, …).  

De sportclubs verdienen 
extra aandacht en een 
sportbeleid op lange           
termijn 

Ook de kampsubsidies werden aangepast 
en opengetrokken naar andere 
(sport)verenigingen.  Voor het verenigings-
leven was ik een aanspreekpunt om waar 
mogelijk te mee te zoeken naar oplossin-
gen (bv verhuis van verenigingen uit het 
oude gemeentehuis).  Werk dat veelal niet 
gezien wordt maar gelukkig wel wordt 
geapprecieerd.  Ik hou immers van Hemik-
sem en ik ben zéér blij dat ik mijn steentje 
al kon bijdragen, maar het werk is nog lang 
niet gedaan …

Ik hou van Hemiksem! Jij ook?
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Graag traag, 
ook in Hemiksem !
Door de verschillende omleidingen rijdt er 
momenteel teveel verkeer door het centrum 
van Hemiksem.  Aan de politiezone werd 
gevraagd om maximaal aandacht te schen-
ken aan de zwakke weggebruikers in het 
centrum van Hemiksem tijdens de spitsuren 
wanneer de scholen openen en sluiten.  
Gelukkig wordt hier grotendeels gevolg aan 
gegeven … 

Verkeersveiligheid blijft één van de werk-
punten voor de komende jaren.  Ondanks 
onze jaarlijkse actie VEILIG SCHOOLBEGIN 
(JONG CD&V) wordt er in bepaalde             
centrumstraten (Kerkstraat, Unolaan, 
Lindelei,Assestraat) onverantwoord snel 
gereden.  Blijven sensibiliseren en meer 
onaangekondigde controles of zelfs vaste 
camara’s – zoals door vele burgers aan-
gegeven wordt – lijken de enige                       
mogelijkheden.  Het is trouwens             
schandalig dat de bussen van DE LIJN 
desondanks verschillende aanmaningen 
door de gemeente blijven vliegen.  

Verantwoord rijden begint 
bij onszelf! 

Als gemeente moeten we investeren in 
meer gemachtigde opzichters aan de 
gevaarlijke oversteekplaatsen bij de N148 
(Halt) en in de buurt van de schoolpoorten.  
Bepaalde gevaarlijke punten moeten  her-
aangelegd worden en veiliger worden voor 
zwakke weggebruikers waarbij we denken 
aan extra spiegels aan de overzijde van 
zijstraten van “de steenweg”.  De fietspaden 
op diezelfde N148 zullen tegen begin 2013 
volledig vernieuwd zijn en dat was ook een 
nodige investering.  Bij de mogelijke 
heraanleg van de UNO-laan moet er deftig 
nagedacht worden over het kruispunt met 
de Kerkstraat dat momenteel één van de 
gevaarlijkste punten is in onze gemeente 
door de beperkte zichtbaarheid en het té 
snel rijden.  Ook het einde van het fietspad 
in de Assestraat blijft een heikel punt.  
 
Tot slot moeten we de “ZONE 30” beter aan-
duiden.  Er zijn subsidies bij de Provincie te 
krijgen voor de aanpassing van schoolom-
gevingen zoals gebeurd is bij de school aan 
de Heiligstraat.  Laten we die kans grijpen 
en jaarlijks deze omgevingen veiliger te 
maken.

In het belang van Hemiksem wil ik me hier-
voor de komende jaren voluit inzetten.  
Onze gemeente moet een kind en 
schoolvriendelijke gemeente worden.

  

Koen   rant

de

EERLIJK DUURT HET LANGST 
Wat men ook mag beweren …  Financieel 
staat onze gemeente er niet slecht voor.  De 
budgetten zijn in evenwicht, de nieuwe 
feestzaal zal minder kosten dan begroot en 
wordt betaald uit overschotten.  De grote 
infrastructuurwerken in de stationsom-
geving en aan de N148 werden grotendeels 
door Aquafin gedragen.   De gemeentelijke 
schuld werd de voorbije 6 jaar verder afge-
bouwd en de aanvullende gemeente-
belasting werd afgeschaft in 2010.  Ook de 
verdere invulling van het Abdijcomplex 
mag de gemeente geen extra centjes kosten 
en de huidige gebruikers (Gilliot & Heem-
kring) moeten er hun plekje kunnen 
behouden.

Tot daar het goede nieuws.  Want ondanks de 
verschillende inspanningen blijft er voor de 
gemeente weinig beleidsruimte over.  Dat 
komt onder meer omdat de Vlaamse 
Gemeenschap flink wat taken doorschuift 
naar de gemeenten die nu de rekeningen 
mogen betalen.  Een fenomeen dat niet zal 
verdwijnen als er een andere coalitie aan de 
macht komt … wat ze ook beweren.  Daar 
naast zorgt de sluiting van Bekaert voor een 
pak minder inkomsten.

Vandaar dat ik het zeer gevaarlijk vind om 
tijdens deze verkiezingscampagne veel grote 
investeringen te beloven.  Iedereen heeft zijn 
eigen idee en hopelijk heeft ook iedereen het 
beste voor met onze gemeente want ook in            
de toekomst zullen we zeer zorgzaam 
moeten omspringen met de centjes.  We 
zullen voor de vernieuwing van enkele 

s t r a t e n 
(Unolaan, Depot-
straat) en de scholen vooral 
moeten wachten tot de lopende subsidie-
dossiers goedgekeurd geraken. 

een verhoging van                     
belastingen en op-
centiemen is uitgesloten
Een belastingsverlaging in onze gemeente is 
momenteel enkel mogelijk door in de ruime 
dienstverlening te snoeien.   Want iedereen 
vergeet wel eens dat een eigen brandweer, 
een eigen kwalitatieve muziekacademie, een 
eigen zwembad en sportcomplex, de poli-
tiezone, … een pak geld kost.  

Een verhoging van belastingen en opcen-
tiemen is voor CD&V Hemiksem uitgesloten, 
een verlaging kan alleen als het de gemeen-
telijke financiën niet uit evenwicht brengt.   
Meer samenwerkingen aangaan met 
buurgemeentes lijkt een logisch gevolg om 
kosten te drukken en de nodige dienstver-
lening te behouden.
De politiek kan en moet het voorbeeld geven 
door het extra schepenmandaat niet in te 
vullen.  Zelf nam ik de voorbije 2 jaar geen 
(gsm) onkostenvergoedingen op …  De 
huidige financiële situatie staat dit niet toe.   
Ik hoop dat mijn eventuele opvolgers dit 
voorbeeld vrijwillig volgen.  Eerlijk duurt het 
langst !

Hemiksem beschikt over een uitgebreide sport- 
accomodatie die spijtig genoeg onvoldoende 
gekend is bij de bevolking.   De nieuw aan-
gelegde tennispleinen zijn van prima kwaliteit 
maar worden momenteel onvoldoende 
verhuurd.  De sportclubs willen verder groeien 
en vragen naar gehoor en ondersteuning van 
de Gemeente.  Het is duidelijk hoog tijd voor 
een deftig sportbeleid!

Met CD&V willen we het heft in handen 
nemen…  Er is nood aan een frisse kijk op het 
sportbeleid na 18 jaar Eddy De Herdt.  De 
eerste stap is het opmaken van een SPORT-
BELEIDSPLAN in 2013 waarbij we de sport-
verenigingen in kaart brengen, kijken waar 
ondersteuning op korte termijn mogelijk en 
noodzakelijk is en tot slot moeten we een 
lange termijn planning opstellen voor sport-
beoefening binnen onze gemeente.  De doel-
stelling moet zijn om de HEMIKSEMNAAR TE 
LATEN SPORTEN in eigen gemeente.  Hemik-
sem is de laatste gemeente in de provincie 
zonder zo’n beleidsplan ...   
Het is trouwens de bedoeling van de Vlaamse 
Gemeenschap om binnen enkele jaren te 
evolueren naar een VRIJE TIJDS DIENST die 
overkoepelend werkt voor jeugd, sport, 
toerisme en cultuur.    
 

OVERDEKKING PETANQUE – KUBB TERREIN
De nieuwe multifunctionele zaal kan onder-
dak bieden aan de petanqueclubs in de winter-
maanden.  De petanquebanen aan de 
Gemeenteplaats moeten voorzien worden van 
een stevig en vandalisme vrij  afdak zodat ze in 
weer en wind hun hobby kunnen uitoefenen.  
Het is meteen ook de mogelijkheid om een 
goed kubb terrein te voorzien aangezien het 
spel aan populariteit wint.

TURNZAAL NIEUWE SCHOLEN VOOR MULTI-
FUNCTIONEEL GEBRUIK
Aangezien een aantal sportclubs in de 
gemeente krap gehuisvest zitten en de 
sporthal vol zit moeten we als gemeente 
zorgen voor bijkomende sportmogelijkheden.  
Bij de geplande en noodzakelijk renovaties 
van de scholen zouden de nieuwe turnzalen 
perfect voorzien kunnen worden op verhuur 
voor een aantal verenigingen uit Hemiksem.   
Ze zouden zo ook een vaste stek kunnen 
krijgen.

IEDEREEN MOET BEWEGEN
De gemeente moet haar inwoners zoveel 
mogelijk inlichten over de sport-
mogelijkheden binnen de gemeente.  Niet 
enkel eigen activiteiten van de sportdienst 
mogen aan bod komen, alle verenigingen 
moeten een kans krijgen om zich te promoten.  

Het inrichten van een “opendag” zoals 
verschillende sportclubs nu op eigen initiatief 
organiseren moet uitgaan van de gemeente en 
kan samengaan met een SPORT-PROBEER pas 
waarbij inwoners zich tijdelijk kunnen aanslui-
ten bij een sportclub en waarbij de gemeente 
tussenkomt in tijdelijke aansluitings- en/of 
verzekeringskosten.  De jeugddienst gaf met 
de brochure “Geweldig Jong in Hemiksem” al 
een eerste aanzet met de nodige contact-
gegevens van de verschillende jongeren-
afdelingen van de clubs.

SPORTHAL - SPORTCOMPLEX
Het huidige sportcomplex wordt momenteel 
voorzien van een ingang voor rolstoelgebrui-
kers.  Een ingreep die noodzakelijk was.  Maar 
op korte termijn dienen er nog – indien de 
financiële middelen er zijn - een pak andere 
mankementen weggewerkt te worden zoals 
opbergruimte voor de hurende sportclubs, 
bijkomende nooduitgang en kleedkamers 
voor scheidsrechter, …  Daarenboven moeten 
we efficiënter werken en streven naar één 
ingang (via de sporthal) voor het gehele sport-
complex.  Zo kan er meteen ook een SPORTLO-
KET gecreëerd worden.  De omgeving rond de 
sporthal of het parkje aan de saunierlei zijn 
ook ideale plaatsen voor de plaatsing van een 
omnisportveld dat in de volksmond beter 
gekend is als een “voetbalkooi” waarin je kan 
voetballen en basketten.
  

VERBETERING VAN ACCOMMODATIE
Een gemeente met jonge gezinnen zorgt voor 
extra leden bij verschillende sportclubs.  Een 
aantal van hen heeft dringend nood aan 
verbeterde accommodatie.  Als gemeente 
moeten we onze sportclubs waar mogelijk 
ondersteunen, via een meerjarenplanning 
kunnen eventuele kosten in het budget inge-
pland worden in samenspraak met sportraad 
en de verschillende verenigingen.  Bij invester-
ingen moet gekozen voor voor duurzame en 
energievriendelijke oplossingen.

KADERVORMING & JEUGDWERKING
Net zoals in het jeugdwerkbeleidsplan moeten 
er vanuit de gemeente tussenkomsten voor-
zien worden voor kadervorming.  Sportclubs 
die hun (jeugd)trainers opleidingen laten 
volgen moeten hiervoor beloond worden via 
het subsidiereglement.  Momenteel is het 
subsidiereglement hier nog niet volledig op 
afgestemd in vergelijking met andere gemeen-
ten.  Onze sportclubs lopen zo een financiële 
achterstand op t.o.v. concurrenten.  Via de 
“impulssubsidies” van de Vlaamse Gemeen-
schap kunnen extra financiële middelen voor-
zien worden die hiervoor kunnen gebruikt 
worden.  

SPORTKANSEN VOOR IEDEREEN
Sport creërt kansen en is één van de betere 
manieren om te integreren in een gemeen-
schapij.  Dit geldt voor nieuwe inwoners maar 
ook voor kinderen die het thuis financieel niet 
breed hebben.  Via een samenwerking met het 
OCMW moet het voor sportclubs makkelijker 
worden om deze kinderen aan te sluiten en de 
lidgelden geheel of gedeeltelijk te recupereren.  
Dit kan ook gelden voor sportkampen of 
sportcursussen die tijdens schoolvakanties 
ingericht worden.

SPORTACCOMODATIE OPTIMAAL BENUTTEN 
VOOR SPORTCURSUSSEN
Laten we de sportaccomodatie in de school-
vakanties waar mogelijk optimaal benutten 
voor sportcursussen allerhande ingericht door 
plaatselijke sportverenigingen, de gemeente-
lijke sportdienst of externe partners zoals 
BLOSO.  De tennisterreinen aan de “nieuwe 
dreef” zijn alvast ideaal voor een tennisstage 
voor jonge sporters.  

HET ZWEMBAD
De NV-H gooide de knuppel in het hok door te 
stellen dat het zwembad beter de deuren kan 
sluiten.  Het is duidelijk dat de kostprijs van het 
zwembad momenteel té hoog oploopt 
ondanks de nodige besparingsmaatregelen.   
Gezien het veelvuldig gebruik door de vele 
schoolkinderen in Hemiksem lijkt een onmid-
dellijke sluiting niet de juiste oplossing.  Er is 
echter al teveel tijd verloren gegaan en we zijn 
van mening dat de nieuwe Schepen van Sport 
onmiddellijk werk moet maken van een 
intergemeentelijk overleg via bijvoorbeeld 
IGEAN om een pasklare oplossing te zoeken.  
Hemiksem kan deze kost niet alleen blijven 
dragen. 

HOOG TIJD VOOR EEN DEFTIG SPORTBELEID



Koen   rant

Wat men ook mag beweren …  Financieel 
Economie is de motor van iedere gemeente 
en die motor wordt aangedreven door alle 
ondernemers, in alle sectoren, van klein naar 
groot, van jong tot oud. Elk van deze onder-
nemers die gevestigd is in onze gemeente wil 
het beste voor zijn onderneming.  

Als Schepen van lokale economie moest ik in 
2010 vaststellen dat er buiten de gekende 
overlegorganen weinig beleid bestaat rond dit 
niet onbelangrijke thema.  Momenteel moeten 
de ondernemers bij verschillende ambtenaren 
terecht voor antwoorden op hun vragen.  Ver-
dere ondersteuning is helaas onbestaande en 
ook de handelaars zijn niet georganiseerd in 
een handelsvereniging. 

Het is dus noodzakelijk dat er vanaf 2014 mid-
delen voorzien worden in de begroting die 
exclusief dienen voor het aantrekken en 
ondersteunen van onze lokale economie.
 
Het is dus noodzakelijk om een Lokaal Econo-
misch Beleidsplan (LEB) op te stellen voor 
onze gemeente.  De huidige bedrijfsterreinen 
van Bekaert moeten grotendeels omgevormd 
worden tot KMO zone die goed ontsloten 
moeten worden.  

Veelvuldig zwaar verkeer is hier best te vermi-
jden voor de leefbaarheid van de opgeving.  
De open ruimte langs de Heuvelstraat kan 
gebruikt worden om extra detailhandel aan te 
trekken in nieuwe winkelpanden met parking 
voor de deur.  Zo creëren we terug extra 
arbeidsplaatsen voor de lokale bevolking en 
ook extra inkomsten die dan weer voor extra 
beleidsruimte zorgen.  Extra jobs zijn noodza-
kelijk in Hemiksem! 

Ondernemersloket
  
Met deze toekomst voor ogen lijkt het 
interessant om te overwegen om een 
volwaardige ambtenaar lokale econo-
mie aan te stellen – binnen het huidige 
kader - voor de opstart van een 
volwaardig ondernemersloket.  

Zo krijgen startende en gevestigde 
ondernemers een vast aanspreekpunt 
die hun dossiers (bv bouwaanvragen) 
kunnen opvolgen.  Deze ambtenaar 
moet ook buiten de tradionele opening-
suren bereikbaar zijn.  Een handels-
vereniging – zoals voorheen SCHAKEL 
77 - waar overleg rond sluiting in 
vakantieperiodes aan bod kan komen 
lijkt een eerste job voor deze ambtenaar.

Ontsluiting Galler & Hemiksem
  
Naar mobiliteit toe is het van belang om 
het bedrijf Galler beter te ontsluiten via 
de Heemsdaalstraat zodat het zwaar 
vervoer langs Callebeek kan verdwi-
jnen.  

De onderhandelingen lopen momen-
teel via de provincie en kunnen hopelijk 
volgend jaar afgerond worden.  Calle-
beek kan dan eindelijk verkeersluw 
gemaakt worden zoals de bewoners dat 
wensen.  Tot slot moet er gezocht 
worden naar een bredere oplossing 
voor de ontsluiting van onze gemeente 
samen met de hogere overheden.   Er 
staan immers nog grote wegenwerken 
op het programma in onze buurge-
meente Schelle die ook in Hemiksem 
zullen zorgen voor problemen.

Correcties voor middenstand 
in containerpark 
 
Bij openbare aanbestedingen moeten 
we ons meer richten op lokale bedrijven 
en handelaars, de gemeentelijke 
administratie moet hiervan op de 
hoogte gebracht worden.  Lokale 
ondernemers moeten ook terecht 
kunnen in het containerpark van onze 
gemeente.  Net zoals voor de bewoners 
dienen hier voor ondernemers “correc-
ties” te komen na de nodige hervorming 
met de plaatsing van een weegbrug.

LOKALE ECONOMIE / MIDDENSTAND



De eerste stenen van een nieuw jeugdbeleid 
werden gelegd maar er is nog heel wat werk 
te doen.  Als uittredend schepen van jeugd 
wil ik dit nieuwe beleid graag verder vorm 
geven.  De kinderopvang in de scholen wordt 
voorlopig nog afzonderlijk bekeken in het 
gemeentebeleid.

JEUGDDIENST – ZAPPOSDAGEN – 
SPEELPLEINWERKING - JEUGDRAAD

Sinds enkele jaren heeft Hemiksem een 
jeugddienst die vorig jaar werd uitgebreid met 
een extra personeelslid.  De jeugddienst staat 
onder meer in voor de organisatie van de jaar-
lijkse speelpleinwerking en de recent                      
ingevoerde ZAPPOSDAGEN met activiteiten in 
andere schoolvakanties.  

Deze zapposdagen die ingericht worden samen 
met Schelle en Niel kunnen de komende jaren 
nog verder uitgebreid worden gezien de grote 
vraag.  De speelpleinwerking heeft nood aan 
een vaste stek die nu hopelijk gevonden is in de 
school aan de Jan Sanderslaan.  Het infor-
matiseren van de inschrijvingen wordt bekeken 
net zoals betalen met CZAM omdat het niet 
altijd mogelijk is om bij de jeugddienst te gara-
ken tijdens de werkuren.
 
Tot slot moet de functie van de jeugdraad   
uitgebreid worden naar jeugdafdelingen van 
sport- en cultuurverenigingen zodat deze min-
stens 2 keer per jaar met z’n allen vergaderen en 
hun agenda’s op elkaar afstemmen.  Het promo-
ten van de uitleendienst van de jeugdraad 
moeten we voortzetten en beter afstemmen 
met de gemeentelijke uitleendienst.
Gelijke kansen voor iedereen …  Ook mensen 
die het financieel moeilijk hebben moeten via 
de jeugddienst makkelijk kunnen inschrijven en 
deelnemen aan activiteiten.  Overeenkomsten 
en overleg met het OCMW en het sociaal 
beleidsplan zijn hierbij noodzakelijk. 

LUMMELHOEK – KINDERGEMEENTER-
AAD – SPEELSTRATEN - ONTMOET-
INGSRUIMTE

Inspraak van jongeren en kinderen is belangrijk.  
Het opnieuw invoeren van een kinder-
gemeenteraad geeft de kinderen en hun ouders 

kansen om inspraak te krijgen in het gemeen-
telijk beleid.  Op die manier is het mogelijk om 
kleine of grotere voorstellen van kinderen te 
realiseren zoals een voetbalgoal, bmx parcours, 
skatepark, …

Er is een beperkt budget voorzien om de 
komende jaren een LUMMELHOEK te voorzien.  
Het is een plaats waar jongeren kunnen        ver-
zamelen en afspreken zonder overlast te 
veroorzaken voor de buurtomgeving.  Op die 
plaats kunnen op geregelde tijdstippen in 
vakanties events georganiseerd worden van en 
voor jongeren.  Hemiksem mist een 
ontmoetings-ruimte voor de jeugd en heeft er 
momenteel geen budgetten voor.  

We moeten waakzaam blijven en mochten er 
zich kansen aanbieden voor het gebruik van een 
(repetitie)ruimte moet deze zeker bekeken 
worden.  Al moeten we ons eerlijk de vraag 
stellen of Hemiksem & Schelle niet te klein zijn 
voor 2 jeugdhuizen.

Ook de SPEELSTRATEN in schoolvakanties   ver-
dienen een nieuwe kans.  We moeten deze    
stimuleren door bv het springkasteel van de 
jeugddienst gratis ter beschikking te stellen.

JEUGDVERENIGINGEN - JEUGD-
LOKALEN

Via het JEUGDWERKBELEIDSPLAN ontvangen 
de actieve jeugdverenigingen binnen onze 
gemeente de nodige financiële steun via een 
puntensysteem dat rekening houdt met 
verschillende parameters.  Ondersteuning die 
nodig is om een jeugdwerking draaiende te 
houden.  Voor de zomerkampen kunnen de 
(jeugd)verenigingen rekenen op een KAMP- 
en/of KAMPVERVOERSUBSIDIE.  

Dit is de beste manier om te garanderen dat 
leden goedkoop op kamp of bivak te kunnen 
gaan.   Al deze subsidies moeten behouden 
blijven en het organiseren van KAMPVERVOER 
via de gemeente dient terug ter sprake te 
komen nu de zoektocht naar bereidwillige 
chauffeurs zeer moeilijk wordt.

Voor de Scouts is er een nieuw lokaal voorzien in 
het nieuwe complex.  De andere verenigingen 
zitten in gebouwen van de parochie die het 
onderhoud niet altijd kan garanderen.   De 
verenigingen beschikken meestal wel over  
bereidwillige ouders maar hebben niet de 
nodige middelen.  

Een RENOVATIESUBSIDIE voor kleine ingrepen 
en/of kleine investeringen zoals fietsenrekken 
moet in de toekomst worden voorzien in de 
beleidsplannen voor de Vlaamse Overheid.  Het 
is trouwens een idee dat elders reeds bestaat.  
Het spreekt voor zich dat deze beperkte mid-
delen enkel te verantwoorden zijn als de vereni-
ging zekerheid heeft over de termijn dat ze het 
lokaal kan blijven gebruiken.  

De voorbije 2 jaar werd ingezet op brand-
veiligheid in de jeugdlokalen.  Zo werden er mid-
delen vrijgemaakt om een brandtrap te plaatsen 
bij Chiro Jochihe en de centrale verwarming te 
vernieuwing bij de Gidsen na een gaslek.  Alle 
jeugdverenigingen kregen nieuwe brand-
blussers (mét onderhoudscontract) en recent 
ook een opslagkast om hun gasflessen in te 
bewaren.  Het is de bedoeling om dit de 
komende jaren te blijven opvolgen en ook 
vormingen te voorzien om de middelen efficiënt 
te gebruiken.

Fuiven kan in de toekomst in de nieuwe 
feestzaal “Den Hangar”.  Overlast pakken we 
samen aan met alle betrokkenen (organisatoren, 
gemeente en buurtbewoners). Vanaf dit najaar 
werken we het SAFE PARTY CONCEPT uit dat op 
termijn moet zorgen voor VEILIGE FUIVEN waar 
de toegang voor amokmakers geweigerd wordt.  
Hiervoor moedigen we alle jeugdverenigingen 
aan om met dezelfde security en stewards te 
werken.  Hopelijk zit er ook een goede samen-
werking met de Politie in en kan er eindelijk 
werk gemaakt worden van een intergemeen-
telijk FUIFPLAN voor de ganse Rupelstreek. 

Jeugd: Here we are now, entertain us
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