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Een groener Zandhoven
N-VA Zandhoven staat voor duurzaamheid. Uw belastinggeld moet verantwoord én met visie geïnvesteerd 
worden. Wij moedigen ten zeerste aan dat Zandhoven investeert in een duurzaam wagenpark. Ondertussen 
heeft Zandhoven vier CNG-wagens en één volledig elektrische wagen ter beschikking van ons gemeente- 
personeel.

In 2018 zijn elektrische en wagens op aardgas gemeengoed  
geworden. Toch wil het schepencollege nog 200 000 euro  
besteden aan een dieselvrachtwagen, bovendien tweedehands. 
Met een kritische blik op de markt stel je snel vast dat je voor  
ongeveer eenzelfde bedrag een CNG-vrachtwagen kan aanko-
pen: nieuw, duurzamer, stiller, veiliger.

Tank- en laadinfrastructuur voorzien
Maar het eindigt niet bij de aankoop van de wagens. Ook de 
tank- of laadinfrastructuur moet je voorzien. CNG-tankinstalla-
ties worden stilaan standaard onderdeel van bestaande tank- 
stations. Laadpalen daarentegen moeten door bedrijven of liever 
nog door openbare besturen voorzien worden. En daar knelt het 
schoentje …

We hebben in Zandhoven één CNG-installatie waar elke 
CNG-wagen één keer per week aan mag tanken, omdat zo’n 
tankbeurt enkele uren in beslag neemt. Een alternatief is gaan 
tanken in Zoersel. Bijkomend hebben we slechts één publieke 
elektrische laadpaal.
 
N-VA Zandhoven is ervan overtuigd dat investeren in laadpalen 
een must is voor de nabije toekomst. We vinden het dan ook 

jammer dat het gemeentebestuur in  
Pulle twee parkings aanlegt, zonder 
voorzieningen voor toekomstige laad-
palen.

Pieter Helsen
Voorzitter N-VA Zandhoven

N-VA Zandhoven wil investeren in een duurzaam wagenpark.

Zandhoven heeft nood aan podiumzaal
Uit de cijfers van de gemeentemonitor blijkt dat Zandhoven goed tot zeer goed scoort op vele gebieden, zeker als je vergelijkt met 
het Vlaamse gemiddelde. De punten waar Zandhoven minder goed op scoort zijn deels te verklaren door een bevoegdheids- 
probleem waar het gemeentebestuur weinig of geen vat op heeft. Maar voor cultuur is de gemeente wel voor de volle honderd 
procent bevoegd en daarvoor scoort Zandhoven ronduit slecht.

De Populier: een gemiste kans
Zandhoven heeft de Populier, een evenementenhal die massa’s 
geld gekost heeft, maar weinig of niets bijdraagt aan het socio-
culturele leven van Zandhoven. Vaak zijn het verenigingen van 
buiten Zandhoven die hier activiteiten organiseren. Zandhoven 
heeft nood aan een goed ingerichte podiumzaal voor muziek, 
theater, film, lezingen, voordrachten, … Met enige moeite en in-
zicht had men van de Populier een waardevol cultureel centrum 

kunnen maken met bibliotheek, gezellige foyer, aparte podium-
zaal en met voldoende faciliteiten en technische mogelijkheden.
Voor bepaalde verenigingen van Zandhoven zoals ‘t Zandtheater 
dreigt het slecht af te lopen. Ze kunnen geen gebruik maken van 
een degelijke podiumzaal voorzien van de nodige moderne infra-
structuur en missen daardoor inkomsten die nieuwe kansen bie-
den. Hun vraag naar een deftige podiumzaal kwam tot op heden 
steeds in dovemansoren terecht. De N-VA vindt dat jammer. En 
dat voor een gemeente met drie verantwoordelijken voor cultuur.

N-VA start campagne met dorpsbezoeken (p. 3)Bestuurslid in de kijker: Eva Smet (p. 2)



2

zandhoven@n-va.be

N-VA blijft constructieve voorstellen doen
In een gemeenteraad met absolute CD&V-meerderheid moet je als oppositiepartij niet per definitie 
tegen elke beslissing zijn. Van in het begin van deze bestuursperiode hebben we elk voorstel gewikt en 
gewogen en naar eer en geweten voor of tegen gestemd. Wat goed is willen we zo houden, wat beter kan 
willen we verbeteren. Wanneer we tegen stemden gaven we daar de nodige duiding bij of deden een 
beter voorstel.
We deden zelf ook vele voorstellen, zoals:
  het plaatsen van bushokjes op de N14;
  het aanpakken van de onveilige situatie ter hoogte van de 

brandweerkazerne bij interventies;
  verschillende voorstellen voor fietsveiligheid op de  

Vierselbaan en Molenheide;
  het invoeren van snelheidsbeperkingen daar waar nodig;
  het verbeteren van signalisatie bij wegenwerken;

Maar ook …
  meer overlegmomenten voor de inwoners;
  open communicatie.

Helaas werden deze voorstellen door de CD&V-raadsleden 
weggestemd, enkel omdat ze van de oppositie komen.
We stelden nochtans meermaals vast dat de aangebrachte 
ideeën enkele maanden later toch hun uitvoering kenden, 
zoals:
  de fietssluis aan de sporthal;
  de omleiding voor fietsers aan de Witte Hoeve;

  meer overlegmomenten met als resultaat een masterplan 
voor alle deelgemeenten;

  bushokjes;
  het herbekijken van de zone 50 binnen de gemeente.

Hebben we daarom niets bereikt? Neen. Er is wel degelijk iets 
veranderd in onze gemeente sinds de N-VA in de gemeente-
raad zit. Maar er is nog veel werk. 

In oktober zijn het gemeenteraadsverkiezingen en dan is het 
weer aan u.

Tot dan blijven wij positief én 
kritisch verder werken aan 
een beter Zandhoven!

Bart Van den Bergh
Gemeenteraadslid

Eva Smet woont al twaalf jaar in Massenhoven. Ze heeft een huis op de Lammerenberg, 
een van de woningen die onteigend worden.

“Geruime tijd kon ik me al vinden in de standpunten van de N-VA. N-VA Zandhoven 
is heel transparant over de onteigening van onze woning en die van onze buren. Ik wil 
de N-VA-ploeg van Zandhoven dan ook graag versterken en ben ervan overtuigd dat ik 
mijn steentje kan bijdragen voor onze gemeente.”

Eva wil luisteren naar de noden van de inwoners van Zandhoven. “Het is belangrijk te 
weten wat er leeft in onze gemeente. Enkel zo kunnen we te weten komen waar verande-
ring nodig is.”

Eva heeft een jarenlange ervaring in het buitengewoon onderwijs. “Ik zou graag willen 
zorgen voor meer ondersteuning in de scholen en wil leerlingen met andere talenten 
laten openbloeien.”

Bestuurslid in de kijker: Eva Smet
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N-VA Zandhoven start verkiezingscampagne met 
dorpsbezoeken aan Viersel en Pulle
N-VA Zandhoven heeft de gewoonte om met u in gesprek te gaan. We gaan van deur tot deur om met u 
te praten over wat u bezighoudt.

Op zaterdag 17 maart trokken we met onze ploeg naar 
Viersel. Niet toevallig zijn we in Viersel gestart, waar bij de 
inwoners soms het gevoel heerst dat ze niet op de kaart staan. 
N-VA Zandhoven start haar campagne bewust in de deel- 
gemeenten om het belang van deze dorpen aan te tonen.

Ward Peeters vertegenwoordigt Viersel
Met Ward Peeters als kandidaat voor de gemeenteraads- 
verkiezingen zet N-VA Zandhoven een sterke vertegenwoor-
diger voor Viersel op de kandidatenlijst. Als geboren en 
getogen Vierselnaar is hij de geknipte man om het ‘verloren’ 
gevoel van Viersel te keren.

Op zaterdag 24 maart gingen we in Pulle langs bij de inwo-
ners. In Pulle leven andere zaken dan in Viersel. Dit onder-
streept het belang voor ons om van deur tot deur te gaan, om 
met mensen in gesprek te gaan, om te weten wat er leeft in 
onze deelgemeenten. Sommige zaken leven op dorpsniveau, 
ander problemen stellen zich enkel in bepaalde wijken. Maar 
elke bekommernis is voor ons van tel.

Joris Peeraer en Oliver Vertruyen: sterke kandidaten 
uit Pulle 
Met Joris Peeraer en Oliver Vertruyen hebben we twee vaste 
waarden in onze ploeg. Als OCMW-raadslid en gemeente-
raadslid hebben deze heren de voorbije jaren heel wat erva-
ring opgebouwd. 

Zijn we bij u niet langs geweest?  
Hebt u nog opmerkingen of wilt u  
ons problemen signaleren? 

Contacteer ons dan via:
 zandhoven@n-va.be
 N-VA Zandhoven
 www.n-va.be/zandhoven



Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door 
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen 
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


