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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 13 januari

Investeren in kinderopvang (p.2) Veilig onderweg in Stabroek (p.3)

Beste dorpsgenoten,

2020 is een moeilijk jaar geweest voor ieder-
een. Ook voor ons als bestuur was het anders 
dan wat we gewoon zijn. Onze opdracht 
kreeg plots een geheel andere invulling. We-
kelijkse videogesprekken met de gouverneur, 
het oprichten van een coronacrisiscel, het 
federaal beleid vertalen naar ons grondge-
bied, een coronapost oprichten in Hoevenen, 
de verdeling van de mondmaskers, nieuws-
brieven opstellen en allerlei acties starten 
ter ondersteuning van onze gemeentelijke 
werking. We hebben geholpen daar waar 
mogelijk. Iedereen heeft zijn best gedaan 
om zijn steentje bij te dragen. Waarvoor een 
bijzondere dank! Wij richten graag onze blik 
naar de toekomst en hopen deze bizarre 
tijden snel achter ons te laten. Wij wensen 
iedereen het allerbeste toe in 2021! Op naar 
een beter, gezonder jaar! 

Stabroek investeert 30 miljoen euro! 
Er komen mooie projecten aan: het ontmoe-
tingscentrum “Schoem” en de bijhorende 

seniorenfl ats,  de nieuwe kleuterschool van 
de Rekke met sporthal, het speelbos (Buyn-
derbos) in Hoevenen, de sportaccommodatie 
Vossenveld en een buitenschoolse kinder-
opvang. Verder gaan we ook ons fi etsennet-
werk uitbouwen, de verkeersleefbaarheid en 
veiligheid verhogen en de dorpskern ver-
nieuwen door de heraanleg van de baan (as 
Laageind – Dorpsstraat N111) met oog voor 
alle weggebruikers. Dit is een greep uit onze 
ambitieuze planning, maar uiteraard is het 
meer dan dat.

We waren er voor elkaar
Dank aan iedereen die ervoor gezorgd heeft 
dat wij meer dan 300 papieren bloemen aan 
de twee rusthuizen hebben kunnen schenken. 
Er zijn ook honderden paasbloemen door het 
bloemenbos geschonken. Niet alleen onze in-
woners hebben aan de ouderen gedacht, ook 
de kinderen in de buitenschoolse kinderop-
vang lieten weten dat hun hartje bij de oude-
ren van onze gemeenten zijn, door kaartjes, 
nieuwjaarsbrieven en tekeningen in elkaar 
te knutselen. Er werd ook steeds om 20 uur 
massaal geapplaudisseerd voor de zorg. 

Met z’n allen konden we genieten van 
doedelzakmuziek, saxofoon en zelfs van 
een zeer jonge pianospeler. Niet alleen voor 
corona-gerelateerde zaken hebben we iets 
gedaan aan de kwaliteit van ons leven, we 
zijn ook hard bezig geweest met de sluik-
stortproblematiek in onze gemeente. We 
hebben extra camera’s voorzien en een 
bijkomende milieuambtenaar aangesteld om 
die problematiek aan te pakken. 

Uw N-VA-mandatarissen 

Lid worden van N-VA of Jong N-VA Stabroek-Hoevenen-Putte? 
Interesse? Dan bent u de persoon die we zoeken! Wilt u zich 
actief of minder actief engageren? Geef ons een seintje!

  Verdiep u mee in het 
culturele aanbod en leven 
van uw gemeente

  Buig u mee over de 
mobiliteitsproblemen

  Bedenk een origineel idee 
voor activiteiten van 
buitenschoolse opvang

  Zoek mee naar financiële 
oplossingen
  Geef uw visie over de 
jongerenwerking
  Zet u mee in voor een 
groenere gemeente
  Maak deel uit van een 
enthousiaste vriendengroep

Hoe lid worden? 
Heel eenvoudig! Surf naar www.n-va.be en klik op “Word lid”.
U steunt hiermee onze partij voor slechts € 12,50 / jaar. 

Neem eens een kijkje op onze website: www.n-va.be/stabroek

Rik Frans
burgemeester
rik.frans@n-va.be 

Thomas Meylaerts
voorzitter
thomas.meylaerts@n-va.be
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We zorgen voor elkaar
Het lokaal loket Kinderopvang is in januari 2020 gelan-
ceerd. Het gebouw van de buitenschoolse kinderopvang 
De Rakkertjes kreeg een heuse opfrisbeurt. Geschilderd, 
zonnewering vervangen, fris gazon, buitenbanken en 
schaduwplekjes maken het geheel een pak aangenamer. 
Ook de BKO De Sloebertjes is mooi en netjes opgefrist. De 
speelbabbels zijn in de BKO geïntroduceerd. Momenten 
voor jonge ouders om hun ervaringen en vragen te kunnen 
delen tijdens een kopje koffie. Met succes!

Avontuurlijke speeltuin Huzarenberg is een feit
Samen met een aantal vrijwilligers hebben we een paaszoek-
tocht georganiseerd. De kinderopvang heeft zijn uiterste best 
gedaan om elk kind op te vangen. Scholen, BKO en gemeente 
hebben hiervoor op een positieve manier samengewerkt.

We riepen “Stabroek Helpt” in het leven. Specifiek voor die-
genen die het tijdens de lockdown nodig hadden. Vrijwilli-
gers hebben de 70-plussers een hart onder de riem gestoken, 
boodschappen gedaan en alle andere hulpvragen opgelost.

Dank aan vrijwilligers
Tijdens de zomermaanden hebben we een prachtige bele-
vingstocht georganiseerd. Uiteraard coronaveilig. Stabroek 
Wintert is ook opgestart. Aan de speurtocht: “Mysterie van 
de Stabroekse schoenlepel”, hebben meer dan 100 gezin-
nen deelgenomen. Om al deze activiteiten te kunnen doen 
slagen, hebben we veel vrijwilligers nodig. Wij zijn hen zeer 
dankbaar voor hun inzet en warme solidariteit.

Stabroek investeert fors in sportinfrastructuur
Het sportcomplex Vossenveld in Stabroek is in volle ontwikkeling. Er wordt momenteel nog hard aan gewerkt en het ziet er nu al 
fantastisch uit! De nieuwe thuisbasis van voetbalclub KSK Nieuw en van softballclub Chicaboo’s zal eind april 2021 klaar zijn.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts heeft onze gemeente beloond voor een sterke prestatie! Stabroek is met het project ‘Bouwen 
van een turn- en danshal bij GBS De Rekke namelijk één van de 10 winnaars in de categorie ‘bovenlokale sportinfrastructuur’. Het 
subsidieproject werd ingediend door het gemeentebestuur van Stabroek. Het heeft zijn doel duidelijk niet gemist: we kunnen zo reke-
nen op een subsidie van  642.652 euro. 

 Het nieuwe sportcomplex Vossenveld zal eind april klaar zijn. Een 
nieuwe thuis voor voetbalclub KSK Nieuw en softballclub Chicaboo’s.

 BKO De Sloebertjes kreeg een grondige opfrisbeurt

 Ook de nieuwe avontuurlijke speeltuin aan de Huzarenberg is een feit.

 Het project De Rekke kan rekenen op een subsidie van 642.652 
euro van Vlaams minister Ben Weyts
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Veilig onderweg in Stabroek
De tweede fase van de N111 is al halverwege. Het verkeer 
kon steeds blijven rijden in één richting via de noodweg. Een 
ondergronds buff erbekken in de voortuin van het gemeente-
huis hebben we laten aanleggen om regenwater op te vangen. 
Uiteraard zal het allemaal nog verder afgewerkt worden nadat 
de werken zijn beëindigd aan de hoofdbaan.

Na overleg en doorlichting over de verkeersleefbaarheid, par-
keerregimes en tonnagebeperkingen in onze woonwijken, is het 
verkeersproject ‘Stabroek 30 -50’ is gelanceerd. We zijn gestart 
in Putte en zullen dit verder uitrollen in Hoevenen en Stabroek. 
De fiets wint terrein! De laatste maanden hebben veel mensen 
het stappen alsook het trappen (her)ontdekt. En dat kunnen wij 
enkel aanmoedigen. We zetten sterk in op de verdere ontwikke-
ling van ons fietsbeleid. Er is een werkgroep fietsbeleid opge-
start. Concreet denken wij aan extra capaciteit op de fietsroutes, 
missing links in routes vervolledigen, fietsstraten, extra fietsen-
stallingen, … 

Verlicht fi etspad
Met de aanleg van nieuwe enkelrichtingsfietspaden op het 
Laageind en Dorpsstraat aan weerszijden van de weg brengen we 

verandering in onze gemeente. Naast het speelbos (Buynderbos) 
is er ondertussen een verlicht fietspad aangelegd, zodat fietsers 
de drukke Antwerpsesteenweg kunnen vermijden om veilig naar 
Ekeren te rijden.

Ledverlichting
We zijn al volop gestart met de ‘verledding’ van onze  gemeente. 
Alle openbare gebouwen passen we ook aan naar LED. Een 
duurzame, betrouwbare en goedkope oplossing die ook de ver-
keersveiligheid ten goede komt.

Ecologie en levenskwaliteit gaan hand in hand
Het Hoevense Buynderbos. Een pareltje met onder andere een hondenzone met speelelementen, een wandelpad en fi etspad. Alles 
is er aangelegd met goede zorg voor natuur. Kom het zeker ontdekken!

Om de ecologische voetafdruk te verkleinen, wil Stabroek een voorbeeld zijn. Zo is hergebruik van regenwater een topprioriteit in 
onze dagelijks werking. Ook monitoren we ons energieverbruik om in latere fase op een correcte manier bij te sturen. Herbruikbare 
bekers en een bijhorende wasinstallatie zijn ondertussen ook een feit. Je zal dat merken als er opnieuw publieke evenementen georga-
niseerd mogen worden.

Blijf op de hoogte
Met mekaar communiceren blijft een ongeloofl ijke uitdaging! Ook hier heeft corona wel wat teweeg gebracht, denk maar aan de banners 
‘koop lokaal’, of de corona-nieuwsfl ashes in alle Stabroekse brievenbussen alsook de vele berichten via de website of Facebook. 
Communicatie is in deze tijden nog belangrijker geworden. Daarom kan u via volgende kanalen zien wat wij doen als lokale afdeling en team.

stabroek.n-va.be www.instagram.com/nvastabroek www.facebook.com/Rik-Ludo-Veerle-en-Sarah-op-stap-in-Stabroek-2940-192
www.facebook.com/NVAStabroekHoevenenPutte8508350604867/

Het 

Hoevense 

Buynderbos is 

een pareltje
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE


