
Beste inwoner

Coronabevrijding
De tijd vliegt ... en blijft vliegen. Een 
jaar geleden sprak ik op deze plaats 
de hoop uit dat 2022 het jaar van 
de coronabevrijding zou worden. En 
inderdaad, het virus lijkt overwonnen 
en de mondmaskers blijven zo goed 
als altijd op zak. 

Het voorbije jaar mochten we in 
Boortmeerbeek weer ongestoord 
kuieren op de rommelmarkt. We 
zongen uit volle borst mee tijdens 
Boortmeerbeek Zingt, we slenterden 
op Boortmeerbeek Feest, genoten van 
de Zomerse Dinsdagen en pikten een 
mosselsouper of steakfestijn mee bij 
een van onze talrijke verenigingen. 

Steun voor verenigingen
We kregen meermaals te horen 
dat onze verenigingen het sinds de 
pandemie hard te verduren hebben. 
Ze hebben stijgende kosten, minder 
leden, minder vrijwilligers ... 

Daarom doe ik graag een oproep: 
inwoners van Boortmeerbeek, Hever 
en Schiplaken, laat uw verenigingen 
niet in de steek! Want zij geven mee 
warmte aan onze gemeente en haar 
inwoners. En ze verdienen daarvoor 
alle steun die ze van u en ons kunnen 
krijgen.

Van harte wens ik u namens het 
bestuur van N-VA Boortmeerbeek een 
zacht en mild 2023 toe!

Gerd Van den Broeck
Voorzitter

Een zwembad voor Boortmeerbeek
De gemeenten Boortmeerbeek en Zemst werkten samen met Sport Vlaanderen aan 
een haalbaarheidsstudie over een nieuw, overdekt zwembad. Die studie werd door de 
gemeenteraad goedgekeurd.

Schoolkinderen

Onze regio kampt met een zwembad-
probleem. Het zwembad van Hofstade 
sloot in 2019 de deuren. Ook het zwem-
bad Geerdegemvaart in Mechelen gaat 
over enkele jaren onherroepelijk dicht. En 
de plannen van Plopsaqua om in Meche-
len een zwembad te openen, zijn voor 
onbepaalde tijd begraven. De gevolgen 
van het gebrek aan zwemwater in de regio 
zijn jammer genoeg het zwaarst voor onze 
schoolkinderen. De bestaande zwem-
baden in de buurt zijn druk bevraagd en 
onze scholen kunnen er maar beperkt 
gebruik van maken. Daardoor kunnen 
onze leerlingen – pas na een lange busrit – 
maar een paar keer per jaar gaan school-
zwemmen. Dat is uiteraard veel te weinig. 

Haalbaarheidsstudie

Onze gemeente is helaas niet in de 
mogelijkheid om zomaar een zwembad 
neer te poten. Denk maar aan kostprijs en 
locatie. Om dat op te lossen werkten de 
gemeenten Boortmeerbeek en Zemst 
samen met Sport Vlaanderen aan een 
haalbaarheidsstudie over een nieuw, over-
dekt zwembad in Zemst. De gemeente-
raad van oktober keurde die studie goed. 

Betalen volgens gebruik

Kort samengevat zal onze gemeente 
jaarlijks een beschikbaarheidsvergoeding 
betalen volgens het gebruik van het 
zwembad in Zemst. Komende tijd 
gaan we samen met Zemst en Sport 
Vlaanderen de plannen concretiseren 
en een verdeelsleutel uitwerken. 

zacht en mild 2023 toe!

Gerd Van den Broeck

Het nieuwe zwembad in Hofstade:
een oplossing voor het gebrek aan 
zwemwater in onze regio.

Wist u dat …
    … Sport Vlaanderen naast het zwembad ook een golfsurfbad en kabelskibaan

overweegt? Het historische openluchtzwembad zou behouden blijven als erfgoedmonument.

    … het oude zwembad van Hofstade volgend jaar een indoor skatepark wordt?

    … het nieuwe zwembad vijftig meter lang zal worden? 
Een olympisch zwembad, dus.
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Nieuwe AED-toestellen
Boortmeerbeek bezit al een tijdje het label ‘Hartveilige gemeente’. Om dat te behalen, plaatste de gemeente de bekende groene 
AED-kastjes (Automatische Externe De� brillator) aan de sporthal en het gemeentehuis. Die toestellen dienen bij hartritme-
stoornissen een elektrische schok toe, waardoor het hartritme zich kan herstellen. Recent kregen we er nog twee toestellen bij.

Hever en Schiplaken

Het schepencollege besliste begin dit jaar om te investeren 
in nog twee extra AED-toestellen. “Een levensbelangrijke 
investering”, zegt schepen van Gezondheid Hans Crol. “Want 
slachtoffers hebben ruim zestig procent meer overlevings-
kans wanneer het toestel in noodsituaties gebruikt wordt.” 
De nieuwe toestellen vindt u aan het OCMW-gebouw in 
Hever (Heverplein) en aan de kerk van Schiplaken. 

Levensreddend

Geïnteresseerde verenigingen uit Boortmeerbeek kregen 
in oktober de kans om een gratis cursus te volgen om 
vertrouwd te raken met de toestellen. De AED-toestellen 
zijn duidelijk herkenbaar aan het groene AED-logo dat 
erboven hangt. Die toestellen kunnen uw leven redden!

Engagement voor Boortmeerbeek
Hee�  u een hart voor Boortmeerbeek en wilt u graag mee nadenken over de toekomst van onze gemeente? Wilt u mee wegen 
op het beleid? Plannen, organiseren en samenwerken met gelijkgezinden? Dan is een engagement in het bestuur van N-VA 
Boortmeerbeek iets voor u!

Het afdelingsbestuur van N-VA Boortmeerbeek, met van links naar rechts: 
Marina De Bruyn, Patrice Artoos, Wim Bijlsma, Brent Vercauter, Hans Crol, Gerd Van den Broeck, Rodrigue Bijlsma, Nele Hiers en 
Karin Libert. Jammer genoeg niet op de foto: Vincent Geerts.

Er was eens … 
een oud rusthuis
We keren even terug naar 1889. Een 
zekere Emile de Meester de Ravestein 
overlijdt in zijn kasteel in Hever. In zijn 
erfenis laat hij het kasteel na aan het 
OCMW van Hever. Of preciezer: aan het 
‘Bureau de Bienfaisance’, want Neder-
lands was toen nog een tweederangstaal. 
En niet alleen het kasteel, maar ook het 
domein van zes hectare groot errond.

Nieuwbouw

Voor het toen niet bepaald rijke Hever 
was dat een mooi geschenk. Volgens de 
erfenis diende het kasteel een sociale 
invulling te krijgen. Het werd in gebruik 
genomen als rusthuis. Omwille van de 
steeds strengere eisen sloot het rusthuis 
in 2008 de deuren. Het woonzorgcentrum 
verhuisde naar een nieuwbouw aan de 
overkant van de straat, waar het nu nog 
altijd gevestigd is.

Kringeling

Voor het oude rusthuis waren er jam-
mer genoeg geen plannen. Het gebouw 
stond leeg en verkommerde. Heel even 
speelde de vrije basisschool Kringeling 
(Hever) met het idee om er hun nieuwe 
onderkomen van te maken, maar dat idee 
werd begraven. En zo verkommerde het 
gebouw nog verder.

Natuurpark Rivierenland

Toen de N-VA in 2018 in de meerderheid 
stapte, beloofden we een aantal hangen-
de dossiers aan te pakken. Het domein 
Ravestein was zo’n dossier. We bleven niet 
bij de pakken zitten en knoopten gesprek-
ken aan met Natuurpark Rivierenland 
(Natuurpunt). Dankzij hun enthousiasme 
en liefde voor het domein werkten we een 
gemeenschappelijke visie uit. 

Toeristische trekpleister

Die visie is nu klaar. Het is de bedoeling 
om van het domein een zogenaamde 
onthaalpoort te maken. Een onthaalpoort 
van een groot natuurgebied dat over 

dertien gemeenten loopt, waaronder 
Boortmeerbeek. De locatie is nu al het 
centrum van heel wat fiets- en wandel-
knooppunten. Tel daarbij nog de aanleg 
van de voetgangersbrug over de Dijle in 
2023 en het gebied heeft alles in handen 
om een toeristische trekpleister te worden. 
En om als inwoner trots op te zijn!

Lokale verenigingen

Maar er is meer. We willen het domein 
teruggeven aan de inwoners van Hever, 
Schiplaken en Boortmeerbeek. Zoals de 
erfenis van de Meester de Ravestein dat 
ruim 130 jaar geleden bepaalde. Ook het 
verenigingsleven uit onze gemeente moet 
er een plaats krijgen. Er moeten vergader-
ruimten komen, culturele evenementen 
georganiseerd worden en er moet plaats 
zijn voor horeca. We voorzien ook veel 
plaats voor speelnatuur. 

De gemeenteraad van oktober keurde 
onze visie alvast goed. Nu gaan we de 
plannen verder uitwerken. Tijd om de 
handen uit de mouwen te steken.

Uittreksel uit het legaat van Emile de Meester 
de Ravestein: het kasteel van Ravestein moet 
een sociale invulling krijgen.

Interesse? 
Contacteer ons vrijblijvend via 
boortmeerbeek@n-va.be. 
En wie weet staat u volgende 
keer mee op onze groepsfoto.

Hans Crol: “We willen het domein teruggeven aan de inwoners. Zoals de erfenis van de 
Meester de Ravestein dat ruim 130 jaar geleden bepaalde.”

Er hangen nu ook AED-toestellen aan het OCMW-gebouw in Hever en aan 
de kerk van Schiplaken.

Hever Schiplaken

www.n-va.be/boortmeerbeekboortmeerbeek@n-va.be
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FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting
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Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling
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Evolutie Vlaamse begroting


