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Affligem klaar voor winterprikMee met de bus 
naar het nationale 
N-VA-nieuwjaarsfeest

De N-VA zet het nieuwe jaar 
gewoontegetrouw feestelijk in. 
Het jaarlijkse nieuwjaarsfeest van 
de N-VA vindt plaats op zaterdag-
avond 14 januari vanaf 19.30 uur 
in De Nekkerhal in Mechelen. Ook 
onze nationale voorzitter Bart De 
Wever en de andere toppers zijn er 
van de partij. 
 
De bus vertrekt op zaterdag 14 
januari 2017 om 19 uur stipt aan 
de parking van het gemeente- 
huis van Affligem. We keren 
huiswaarts om 1 uur. Inschrijven 
is verplicht en kan tot zaterdag  
31 december 2016 via  
gunther.vandenbroeck@n-va.be. 
 
Deze busreis wordt u gratis aan-
geboden door de N-VA-afdeling 
van Affligem.

Steeds meer gemeenten doen tijdens de 
wintermaanden een beroep op externe 
firma’s voor het ruimen van sneeuw en het 
strooien van zout. 

Maar in Affligem kiezen we er bewust voor 
om de eigen winterdienst te behouden. Zo 
kunnen we veel sneller in actie schieten als 
dat nodig is. Onze eigen arbeiders ken-
nen de strooirondes en de kritieke punten 
natuurlijk het best. 

Om nog beter voorbereid te zijn op mogelijke 
sneeuw en gladheid, besliste uw gemeente- 
bestuur om een silo aan te kopen om het 
strooizout in te bewaren. De nieuwe zoutsilo 
werd geplaatst op de terreinen van de techni-
sche dienst aan de Bellekouter.

“In de nieuwe silo kan men 60 ton zout 
stockeren, goed voor twee opleggers. De totale 
hoogte van de zoutsilo bedraagt ongeveer 
15 meter en de inwendige diameter van het 
vulgedeelte is 2m80. De zoutstrooier kan er 
onder rijden en gevuld worden. Dat betekent 
ook serieuze tijdswinst en extra ruimte voor de  
technische dienst”, zegt schepen van Openbare 
Werken Guy Uyttersprot (N-VA).

De gemeente Affligem is alvast goed voor- 
bereid om de eerste winterprik op te vangen.

 Omdat we verder willen blijven inzetten op 
een eigen winterdienst heeft uw gemeente- 
bestuur beslist een zoutsilo aan te schaffen.

Provincieraadslid en Schepen Guy Uyttersprot, Schepenen Belinda Everaert en Bert De Roeck, 
Gemeenteraadsleden Elke Van Den Winckel en Jonas Van Vaerenbergh, OCMW-raadsleden Gunther 

Van den Broeck en Marlon Grobben, Voorzitter Frank Van Gool en het bestuur van N-VA Affligem 
wensen jullie een vrolijk eind, een goed begin en een heel nieuw jaar volkomen naar je zin.
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Nieuw rusthuis
Op maandag 24 oktober konden de bijna 
50 bewoners van het oude OCMW-rust-
huis Van Lierde definitief verhuizen naar 
de aanpalende nieuwbouw.

In de nieuwe vzw WZC Van Lierde maakt 
de woonzorggroep Solidum driekwart uit 
van het bestuur en behoudt het OCMW 
dus een minderheidsaandeel.

De afbraak van het oude rusthuis werd 
gestart in november en de tweede fase van 
de nieuwbouw zou volgens planning eind 
2017 klaar moeten zijn. Daarin komen de 
keuken, de kantoren en de cafetaria.

Het aantal bewoners wordt voorlopig opge-
trokken naar 62, met vanaf nieuwjaar ook 
4 bijkomende bedden voor kortverblijf. 

Op termijn zou het nieuwe Van Lierde 116 
bedden moeten tellen. Er worden ook 12 

tweepersoonskamers voorzien, 4 op elke 
verdieping. Zo kunnen hulpbehoevende 
oudere koppels ook samen hun oude dag 
doorbrengen.

Toch blijft het afwachten, want voor de 
resterende 50 bedden is er nog steeds geen 
RIZIV-erkenning. Wij houden u verder op 
de hoogte.

Komt de brug in de Lombeekstraat er in 2017?

De brug over de E40 in het gehucht Ten Bos 
wordt afgebroken. Dat besliste de Provinciale 
Commissie voor Verkeersveiligheid van 
Oost-Vlaanderen. De brug uit 1960 vormt 
de grens tussen Affligem en Aalst.

Voor Affligem is het in enkele jaren de 
tweede brug over de E40 die verdwijnt. 
Eind 2010 verdween al de brug in de  
Lombeekstraat, nadat die zwaar bescha-
digd raakte door een ongeval met een 
vrachtwagen met een kraan. Het verkeer 
tussen Essene en Sint-Katharina-Lombeek 
moet sindsdien kilometers omrijden via 
het op- en afrittencomplex van Affligem. 

“De gemeentebesturen van Affligem en 
Ternat dringen sindsdien aan op een nieuwe 

brug voor autoverkeer in de Lombeek-
straat, maar op het meerjarenprogramma 
2019 van Agentschap Wegen en Verkeer 
Vlaams-Brabant werd daarvoor geen geld 
gepland”, zegt schepen van Openbare 
Werken Guy Uyttersprot.

“Na herhaaldelijk aandringen en infor-
meel overleg met het kabinet van Vlaams 
minister van Openbare Werken Ben Weyts 
(N-VA) is men momenteel aan het bekijken 
om het project brug Lombeekstraat alsnog 
op te nemen in het meerjarenplan 2017. Nu 
het zeker is dat de brug Ten Bos definitief 
verdwijnt, rekenen we op het engagement 
van Weyts om de brug over de E40 in Esse-
ne deze bestuursperiode nog te realiseren.”

 Schepen Guy Uyttersprot, bestuurslid Lucienne Van Der Burght, en schepen Belinda  
Everaert aan de brug in Ten Bos die zal worden afgebroken.

 Evelyne Fiers van de stuurgroep van 
het landschapsproject “van Erembald tot 
Kravaalbos” samen met schepenen Bert 
De Roeck en Guy Uyttersprot.

Tweede  
publiekshappening 
‘Erembald – Kravaal’
Na Aalst was het dit jaar de beurt aan 
Affligem om de tweede publiekshap-
pening van het landschapsproject ‘van 
Erembald tot Kravaalbos’ te organiseren, 
en het werd een groot succes. Volgens 
schepen Bert De Roeck, afgevaardig-
de in de stuurgroep van het project, 
daagden er meer dan 2 000 bezoekers 
en wandelaars op.

Het schitterend nazomerweer, de prach-
tige locatie aan de abdij Affligem, de vier 
uitgestippelde gegidste wandelingen en 
de infomarkt met vele standjes zorgden 
voor een onvergetelijke beleving.

Het project, onder leiding van gouver-
neur Jan Briers, wil het 6700 ha grote 
en bijzondere landschap beschermen 
en verder ontwikkelen. Om zoveel 
mogelijk mensen te laten genieten van 
dit prachtige gebied, bundelen de  
provincies Vlaams-Brabant en 
Oost-Vlaanderen, samen met de stad 
Aalst en de gemeenten Asse, Opwijk en 
Affligem de krachten.
Voor schepen Bert De Roeck zijn in 
Affligem vooral het prachtige abdij-
landschap en het GNOP gebied van 
de Koudenbergbeekvallei prioritaire 
ontwikkelingspolen.

 Onze OCMW-raadsleden Gunther 
Van den Broeck en Marlon Grobben bij 
het afgewerkte eerste deel van het nieuwe 
rusthuis Van Lierde.
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Kasseistenen 
Boekhoutstraat 
verdwijnen
De Boekhoutstraat in Hekelgem wordt 
heraangelegd, en zo verdwijnt de laatste 
kasseiweg in het dorp. Eentje met een ge-
schiedenis, want de keien vormden ooit 
de legendarische aankomststrook van de 
Grote Paasprijs. Er wordt een gescheiden 
rioleringsstelsel aangelegd  in de Boek-
houtstraat en een deel van de Terlinden-
straat en de kasseistenen ruimen plaats 
voor een wegdek in asfalt. Er worden aan 
beide zijden nieuwe voetpaden aangelegd 
en er wordt meer groen voorzien.

“De bewoners van de Boekhoutstraat 
zullen binnen enkele maanden verlost 
zijn van het kletterende lawaai dat het 
langsrijdende verkeer op de kasseiste-
nen veroorzaakt en de klachten over 
trillingen veroorzaakt door kasseien 
zullen tot het verleden behoren”, zegt 
schepen van Openbare Werken Guy 
Uyttersprot (N-VA).

Werken en werven in Affligem
De N-VA zet in op onderhoud van de 
wegen en we maken werk van de aanleg 
van voetpaden in verschillende straten. 
Een overzicht: 

Nieuwe voetpaden in de Paddeputstraat 
in Essene, de Krommaartweg en de 
Driesstraat  in Teralfene, en in de 
Kapruinweg en wijk De Mattein in  
Hekelgem. 

Er werd een nieuwe asfaltlaag aange-
bracht in de Langestraat en de Kortenbos 
in Hekelgem.

Gemeente ontwikkelt prachtig stukje natuur
Voor velen is het GNOP (gemeentelijk natuur 
ontwikkeling project) nog onbekend terrein.
Dit gebied tussen Bleregem en Doment is echter 
een prachtig stukje natuur, ideaal voor een mooie 
wandeling.

Onder impuls van onze schepen van Leefmilieu Bert 
De Roeck, en in samenwerking met de Affligemse 
milieuraad, werd er de afgelopen jaren zes hectare bos 
en weiden aangekocht. Daardoor heeft de gemeente 
nu ruim negen van het in totaal 67 hectare groot 
gebied in bezit. Voor deze aankopen kon de gemeente 
rekenen op subsidies van de provincie. 

Verder werden er gebruiksovereenkomsten geslo-
ten met eigenaars die niet wensten te verkopen, 
maar wel willen meewerken aan de ontwikkeling 
van dit rustig en fraai natuurgebied. De volgende 
fase van de (her)inrichting van het gebied met 
onder meer het aanleggen van nieuwe wandel-
lussen, het plaatsen van informatieborden, en het 
inrichten van rustpunten, is van start gegaan.

Volgens schepen Bert De Roeck zullen we ook voor 
deze werken kunnen rekenen op subsidies van de 
hogere overheid, die beseft dat natuur in de ruime 
rand van Brussel steeds schaarser dreigt te worden 
en daarom gemeenten steunt die daarop willen 
inzetten.

Verken het prachtig stukje natuurgebied en maak 
kennis met het pad over ‘de dam’ en de unieke 
zwarte populier of geniet in het voorjaar van de 
weelderig bloeiende boshyacinten. 

 Onze gemeentearbeiders maakten 
ongeveer 1 km wandelpad met een 
prachtig brugje en enkele trappen in 
verwerkt. Echt mooi gedaan.

 Schepen Bert De Roeck  
 wijst u graag de weg naar het GNOP 
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


