
Wij hadden het afgelopen jaar 
meermaals het genoegen om jullie te 
mogen ontmoeten.

Afgelopen oktober was dit op de 
jaarmarkt te Boechout waar we meer 
dan 30liter zelfgemaakte soep 
uitgedeeld hebben. Onze wensboom 
voor Boechout stond na deze 
voormiddag afgeladen vol met leuke 
ideeën van zowel jong als oud waar we 

mee aan de slag konden gaan.

In november hebben we heel wat 
kinderen ontmoet aan de schoolpoorten 
van het Sint-Gabriëlcollege waar we 
fietslampjes uitgedeeld hebben tvv Kom 
op tegen kanker. We zijn als afdeling 
tevreden met de vele inspanningen die 
de afgelopen jaren geleverd werden voor 
de veiligheid en het comfort van de 
fietser. Maar vragen hier blijvend 

aandacht voor! #koningfiets

Tot slot hebben we in december een 
denkvoormiddag georganiseerd in 
aanloop van de verkiezingen van 2018 
gecombineerd met een bezoek aan de 
grootste serres van Boechout.

Benieuwd naar onze ideeën? Kom gerust 
even langs op onze  nieuwjaarsreceptie 
met als gastspreker Kris Peeters!

COLOFON
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie 
aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Robrecht Lippens
(robrechtlippens@gmail.com)

Volg ons op Facebook:
fb.com/CDVBoechoutVremde

in BOECHOUT VREMDE
www.boechout.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Boechout Vremde januari 2018

CD&V Boechout Vremde wenst u een schitterend 2018 toe met vele warme 
ontmoetingen!
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Nieuwe voorzitter aan het woord:

Beste lezer,

Laat ik mezelf  even voorstellen. Mijn naam is 
Robrecht Lippens en ik ben sinds kort de 
nieuwe voorzitter van CD&V Boechout 

Vremde. Op datum van schrijven nog 29 
lentes jong en woonzaam in het project 
Midden.be. 
Voor zij die mij nog niet zouden kennen, ik kijk 
er alvast naar uit om jullie in de loop van de 
komende maanden te ontmoeten en ga met 
plezier de dialoog aan!

CD&VBoechoutinbeeld



Dirk 
bouwt als schepen van 

openbare werken aan de 
infrastructuur van Boechout

56 jaar  -  gehuwd - 3kinderen

lijsttrekker

CD&V Boechout Vremde droomt van een gemeente met 
moderne infrastructuur waarbij we maximaal inzetten 
op de veiligheid van fietsers. 

(Linksboven) De dorpskern van Vremde werd volledig 
heraangelegd onder toezicht van onze schepen voor openbare 
werken, Dirk Crollet.
 
(Linksonder) De Van der Gracht Straat in Vremde is een mooi 
voorbeeld van ons beleid. Een voorheen onderverharde weg 
verbindt nu de hoofdweg met de achterliggende wijk met 
respect voor het uitzicht van de dorpkern. Waar mogelijk kiezen 
we bij een heraanleg steeds voor duurzame materialen. 
Tussen de Provinciesteenweg (N10) en de Vinkenstraat werd 
recent ook een fietspad heraangelegd op ons initiatief.

(Rechtsboven) Bij de heraanleg van de Alexander Franckstraat 
werd aan beide zijden van de weg gekozen voor een verhoogd 
fietspad, een maatregel die de veiligheid van de fietsers sterk te 
goede komt! Als coalitiepartner in het huidig gemeentebestuur 
waren we dan ook verheugd om de appreciatie van de 
Fietsersbond te mogen lezen. Waar mogelijk pleiten wij bij de 
heraanleg van straten in Boechout en Vremde voor gelijkaardige 
maatregelen.

Seniorenbeleid

Na de recente investeringen in jeugd en sport vragen 
wij ook extra aandacht voor onze inwoners die wat 
extra jaren op de teller hebben staan.

Meer specifiek zouden wij ons willen focussen op de vele senioren 
die vaak onverwacht met eenzaamheid te maken krijgen. Het zit 
in ons DNA om mensen te willen verbinden, om "samen" van 
Boechout een dorp te maken waar mensen elkaar vlot en graag 
ontmoeten. 

We weten dat er veel geëngageerde en gemotiveerde senioren 
zijn in onze gemeente, zowel in het gezin als daarbuiten. We 
vragen jullie dan ook om samen met ons de kar te trekken voor 
dit initiatief. We beginnen eerst met het Bunderkenslokaal in 
Boechout, daarna volgt wat ons betreft "Den Boom" in Vremde.
"Boechout, ook voor senioren een dorp om te ontmoeten."

Willy Van Genechten, voorzitter OCMW en schepen van sociale 

zaken, senioren & gezondheid

OCMW 

"Als voorzitter van het OCMW heb ik samen met mijn 
ploeg van gedreven medewerkers als doel voor 
eenieder een menswaardig bestaan te kunnen 
garanderen. Denk hierbij aan kansarmoede over 
tewerkstellingsproblematiek tot heel het verhaal rond 
vluchtelingen.
 
Als OCMW en ook al gemeentelijke overheid vind ik dat we niet 
alles zelf moeten organiseren. Ik zie het OCMW eerder als 
regisseur en waar nodig als organisator. Een klein voorbeeld: 
Onder mijn voorzitterschap werd in onderling overleg de 
poetsdienst van het woonzorgcentrum uitbesteed. Een initiatief 
dat ons ondertussen 100.000eur heeft uitgespraard! 
Geld dat we kunnen inzetten op andere domeinen, zoals het 
vinden van een geschikte en betaalbare woning voor alle 
inwoners van ons dorp."

CD&V zou op initiatief van onze bevoegde schepen het 

Bunderlokaal wekelijks beschikbaar willen stellen voor senioren




