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Visie voor een bruisend, sociaal, aangenaam en ondernemend 
Hemiksem 
 

2013-2018 een behoedzaam, vernieuwend en krachtdadig 
bestuur door CD&V en sp.a 

 
 
Een enthousiaste en jonge ploeg staat klaar om het bestuur van onze gemeente 
stevig in handen te nemen.  
Deze nieuwe ploeg gaat voor meer Hemiksem.  
We beseffen allemaal ten volle dat Hemiksem verder vooruit moet maar beseffen 
tevens dat we de tering naar de nering moeten zetten.  
Bij de coalitievorming hebben we een visietekst opgemaakt met de grote inhoudelijke 
lijnen van het traject dat we de volgende 6 jaar willen afleggen.  
De komende maanden zullen deze grote inhoudelijke lijnen zeer concreet uitgewerkt 
worden om tegen eind 2013 – in het kader van de beheers- beleidscyclus het 
beleidsprogramma 2014-2019 op een bestudeerde en becijferde manier te kunnen 
voorstellen.  
 
Hemiksem is een kleine gemeente met de faciliteiten van een stad.  
Denken we maar aan een muziekschool, zwembad, bibliotheek, brandweer enz.  
De financiële toestand van de gemeente vereist dat we alle vormen van diensten en 
dienstverlening nauwkeurig onderzoeken en bepalen wat we willen behouden, wat 
we op een intergemeentelijk platform willen organiseren en voor welke 
dienstverleningen we een sociaal aanvaardbare en correcte bijdrage vragen aan de 
gebruikers.  
 
Het verdwijnen van Bekaert Hemiksem vormt voor onze gemeente een financiële 
kaakslag en is ook een tegenslag voor onze lokale tewerkstelling.  
Samen met de bovenlokale overheden moeten we snel werk maken van de 
herbestemming van deze gronden.  
Hierbij stellen we voorop dat er opnieuw mogelijkheden komen voor lokale 
tewerkstelling, woningbouw, handel, groenvoorzieningen en zorgverstrekking.  
De mobiliteitsaspecten zullen bepalend zijn voor de concrete invulling hiervan.  
 
Mobiliteit in onze gemeente en dan vooral tijdens de spitsuren vormt een steeds 
belangrijker thema.  
In dit kader willen we  -na analyse van de testresultaten in Rumst- onderzoeken of 
ook in Hemiksem elektronische vrachtwagenfilters mogelijk zijn.  
Om een alternatieve toegang tot het bedrijf Galler te verkrijgen zullen we met de 
andere aangrenzende bedrijven en de POM een gepaste oplossing moeten 
uitwerken welke voor alle partijen financieel haalbaar is.  
De Schelde is onze troef, ze zorgt er helaas ook voor dat de ontsluiting van onze 
gemeente zich beperkt tot de as van de Steenweg en de Kleidaallaan.  
Daardoor ontstaat er sluipverkeer in de binnenwegen van onze gemeente.  
Hierin moeten we een ontradingsbeleid voeren door, buiten de verbindingsassen, in 
te blijven zetten op verkeer remmende maatregelen.  
Ondanks de broodnodige besparingen, blijft het stimuleren van het openbaar vervoer 
een must.  
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Dit hoeft niet noodzakelijk door een financiële tussenkomst maar kan ook door het 
voorzien van voldoende basiscomfort aan bus en treinhaltes.   
 
 
Een parel aan de Schelde is onze Abdij. Helaas staan nog heel wat ruimtes leeg.  
Samen met het schelde landschapspark zullen we verder onderzoeken of het 
concreet voorstel van een investeerder mogelijk is.  
Publieke museum- en cultuurfuncties aangevuld met horeca behouden hier onze 
voorkeur.  
Het basisprincipe blijft dat de invulling voor de gemeente budgetneutraal moet zijn.  
 
Een langlopend dossier nadert zijn ontknoping. Tegen september 2013 verwachten 
we immers de opening van de nieuwe multifunctionele zaal.  
Onze gemeentelijke diensten staan de volgende maanden mee in voor de 
omgevingswerken en het voorzien van onder andere kasten.  
Gebruiksovereenkomsten voor de diverse lokalen dienen opgemaakt te worden, 
deze moeten rekening houden met het beperken van overlast voor de 
buurtbewoners.  
Deze nieuwe accommodatie is gerealiseerd met eigen middelen zonder bijkomende 
leningen, dus zonder lasten te verschuiven naar de toekomst.  
De kosten willen we gedeeltelijk recupereren door de verkoop van zaal Lux en de 
muziekschool.  
De dossiers hiervoor zijn ondertussen opgestart.  
 
Voor onze andere gemeentelijke gebouwen zullen we trachten te investeren in 
energievriendelijke maatregelen.  
 
Onze gemeente heeft de afgelopen jaren een fraaiere look gekregen door de vele 
investeringen op openbaar domein. Denken we maar aan de vernieuwing van de 
vele straten, voetpaden en groenaanplantingen. 
We wensen deze inspanningen verder te zetten.  
Naast de verfraaiing van onze gemeente is het voor ons van prioritair belang om in 
een nette en aangename gemeente te wonen.  
Zonder is gezonder, het gebruik van pesticiden wordt aan banden gelegd en hierdoor 
is onkruid wieden de dag van vandaag geen sinecure. Hiervoor werven wij extra 
studenten aan tijdens de vakanties. 
Initiatieven om het kerkhof netjes te onderhouden en goed toegankelijk te maken 
zullen uitgewerkt worden.  
Om een oplossing te bieden voor de steeds toenemende parkeerdruk vooral tijdens 
activiteiten in het dorpscentrum willen we een ruime openbare parking realiseren 
tussen de Kerkstraat en de voetbalpleinen.  
Deze parking is mogelijk gemaakt met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan 
Dorp.  
 
Dit RUP voorziet tevens een groene en open invulling van het gemeenteplein.  
In deze legislatuur willen we aan de hand van studies de noodzakelijke 
dorpskernvernieuwing uittekenen.  
Hierbij zullen we rekening houden met de noden van de plaatselijke middenstand.  
De concrete realisatie van de dorpskernvernieuwing zal echter nog niet mogelijk zijn 
in deze legislatuur. 
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De beschikbare open ruimte die we hebben in Hemiksem is beperkt en de vragen 
naar gebruik zijn divers.  
De komende zes jaar bouwen we verder op de 5 reeds goedgekeurde ruimtelijke 
uitvoeringsplannen en gaan we verder voor een evenwicht tussen wonen, werken , 
natuur, ontspanning en mobiliteit. Dit uitgevoerd binnen de wetgeving vastgelegd 
door de Vlaamse en provinciale overheid. 
We streven een duurzame ruimtelijke ordening na.  
Dit houdt in dat we de beschikbare gronden zorgvuldig zullen benutten zonder de 
identiteit van ons dorp uit het oog te verliezen. 
Op korte termijn wordt de GECORO (de gemeentelijke commissie ruimtelijke 
ordening) ook in onze gemeente verplicht opgestart. Met de adviezen van de 
GECORO wordt bindend rekening gehouden bij beleidsbeslissingen. 
 
De komende jaren zullen er een aantal reeds vergunde verkavelingen gerealiseerd 
worden (project vooruitzicht + ecologisch park, Vaerenvelden projectzone 1 , 
Steenbakkerijstraat, verkaveling Putteman, afwerking sociale verkaveling).  
We onderzoeken de mogelijkheden om enkele jaren een moratorium op het 
aansnijden van nieuwe verkavelingen (bouwstop) in te voeren, dit om de ontwikkeling 
van nieuwe verkavelingen te kunnen spreiden over de jaren.  
 
In oudere buurten wensen we inbreidingsprojecten te realiseren op basis van een 
goede sociale mix.  
 
Duurzaam omspringen met het milieu is een gedeelde verantwoordelijkheid van de 
burgers, de gemeente maar ook van de bedrijven gevestigd op ons grondgebied. 
Het belang van sorteren, isoleren en recyclage begint bij iedereen door te dringen.  
De vervuiler betaalt. Dat principe wordt in de meeste gemeenten gehanteerd.  
In Hemiksem betalen we sinds 2008 ook voor een aantal afvalfracties op het 
containerpark.  
Wegens plaatsgebrek is een weegbrug niet mogelijk op de huidige locatie en een 
andere locatie vinden is niet evident.  
Om het afvaltoerisme in te dijken zal de Vlaamse Overheid tegen midden 2013 
richtlijnen opleggen rond retributies en wijze van inzamelen. Afhankelijk van deze 
richtlijnen zullen we samen met de uitbater IGEAN oplossingen zoeken voor de 
werking van het containerpark.  
Het principe van de vervuiler betaalt blijft dus gehandhaafd maar er wordt bekeken of 
er geen tegemoetkoming kan zijn voor grote gezinnen en mensen die in armoede 
leven. Dit om preventief te kunnen handelen en sluikstorten te voorkomen. 
Er wordt ook ingezet op de sensibilisering rond het voorkomen van afval. Dit door 
bijvoorbeeld de kringloopcentra te promoten en thuiscompostering of wijzigingen in 
consumptiegedrag te stimuleren.   
De vraag om het restafval in de zomermaanden ook wekelijks op te halen klinkt 
steeds luider en is ook te begrijpen omdat bepaalde geurende afvalfracties ook via 
de restafvalzak aangeboden moet worden.  
We wensen binnen de budgettaire mogelijkheden hier een oplossing voor te zoeken.  
 
Hemiksem heeft dankzij de specifieke ligging enorme troeven die we moeten 
etaleren en uitspelen.  
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Gelegen naast de Schelde, niet ver van Antwerpen en met een monument als de 
Abdij op ons grondgebeid bezitten we een te ontginnen toeristische troef.  
De toeristische kracht van Hemiksem ligt vooral in het gebied langs de oevers van de 
Schelde, van het Callebeek tot en met de abdij. De troeven zijn groot, de uitdagingen 
zowaar nog groter.  
Het gebied rond het Callebeekveer moet aantrekkelijker worden voor toeristen en 
horeca, een verdere ontwikkeling van de achterliggende parken kan hierbij helpen.  
We hoeven niet te vertellen dat een verdere ontwikkeling van het toerisme ook in 
grote mate samen hangt met de verdere ontwikkeling van de abdij.  
Het Gilliot & Roelants Tegelmusem, ons gemeentelijk museum, dat zich binnen de 
muren van de abdij bevindt, geeft een prachtig beeld van het moois dat er eind 19de 
eeuw en tijdens de 20ste eeuw in de Gilliotfabrieken werd gemaakt. 
De komende jaren willen we dit unieke museum (enig in West-Europa) verder vorm 
geven en ook buiten Hemiksem kenbaar maken. 
We willen hiervoor nog meer vrijwilligers aantrekken en actief op zoek gaan naar de 
verborgen schatten van de Gilliotfabriek. Het museum verdient meer aandacht dan 
het nu al krijgt. Ook het Heemmuseum moeten we koesteren en verder promoten.   
 
Het toerisme in Hemiksem staat en valt echter met het toerisme in de rest van de 
Rupelstreek en het Vaartland.  
Doorgedreven samenwerking tussen de gemeenten zal moeten zorgen voor een 
grotere zichtbaarheid van onze streek en al zijn troeven. 
 
Op regionaal vlak wil dit bestuur zijn accenten de komende jaren leggen op o.a. 
sociaal beleid en sociale economie in het samenwerkingsverband Imsir.  
Het is van belang dat Hemiksem de visie en het beleid in verband met het 
sociaaleconomisch beleid van de regio mee vorm kan geven.  
De regionale strategische visie moet geactualiseerd worden om zowel wonen als 
werken in onze streek te promoten. 
 
Op cultureel vlak moeten we de samenwerking verder uitbouwen. In de werking van 
Ivebic willen zwaarder wegen op het gevoerde beleid. Logisch aangezien we als 
gemeente de grootste financiële bijdrage leveren van alle leden.  
 
Het cultureel beleid en initiatieven rond de bibliotheek gaan echter verder dan enkel 
samenwerking met Schelle. Projectmatige initiatieven onder bijvoorbeeld de paraplu 
van de Rupelbib behoren tot de mogelijkheden. 
De accommodatie van de bibliotheek moeten we aanpassen aan de noden van 
vandaag. De bibliotheek en zijn medewerkers volgen de nieuwe trends binnen de 
digitale wereld reeds vakkundig op. Nieuwe media zoals een e-reader moeten we 
stilaan introduceren. Via cursussen moeten ‘digibeten’ en senioren kennis kunnen 
maken met de werking en het gebruik van computers.  
Het cursusaanbod van IveBic moeten we eveneens afstemmen op onze jeugd.  
We zijn ervan overtuigd dat de intergemeentelijke samenwerking via IveBiC nog 
verder uitgebreid kan worden: het huidige cultuuraanbod, de werking van de bib, 
samenwerking met de academie voor muziek en woord, samenwerking met 
deelraden en verenigingen,...  
 
Ook veiligheid is een zeer belangrijk beleidsdomein.  
Diverse factoren vormen de basis van een veiligheidsgevoel bij onze inwoners.  
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We moeten zorgen voor goed onderhouden openbare verlichting. Bij defecten gaan 
we voor een snellere oplossing van het probleem.  
Foutief parkeren, zwerfvuil, uitpuilende vuilbakjes amper 1 dag na lediging, 
hondenpoep enzovoort zorgen voor een gevoel van onbehagen bij onze inwoners.  
Meer toezicht via wijkagenten en GAS medewerkers maar ook sensibiliseren moeten 
hier een oplossing bieden.  
Sluikstorten wordt niet getolereerd en streng aangepakt. 
We blijven verder investeren in brandweer en politie. Snelle, adequate politie-  en 
brandweerhulp moeten we kunnen aanbieden aan al onze inwoners.  
Afspraken binnen de politiezone Rupel dienen gemaakt te worden om onze 
wijkagenten meer in het straatbeeld te doen verschijnen.  
De brandweerhervorming komt in zicht, voor Hemiksem is het noodzakelijk dat we 
een volledig uitgeruste brandweerpost behouden.  
De volgende maanden zal er ook ernstig werk gemaakt worden van de opmaak van 
aangepaste nood- en interventieplannen. Dit in samenwerking met onze 
intergemeentelijke rampenambtenaar en de provinciale overheid.  
 
De eerste stenen van een nieuw jeugdbeleid werden reeds gelegd, bijkomende 
initiatieven zullen uitgewerkt worden.  
Het jeugdwerkbeleidsplan mag dan wel verdwijnen … het college houdt er zich aan 
om de nauwe samenwerking met de jeugdraad te onderhouden.  
Het spreekt voor zich dat de gemeentelijke en intergemeentelijke initiatieven die de 
voorbije jaren werden opgestart verder worden gezet en uitgebouwd.   
Zo denken we aan vb. de Zapposdagen tijdens de schoolvakanties en de 
Speelpleinwerking tijdens de zomermaanden.  
De functie van de jeugdraad moet uitgebreid worden naar jeugdafdelingen van sport- 
en cultuurverenigingen zodat deze minstens 2 keer per jaar met z’n allen vergaderen 
en hun agenda’s op elkaar afstemmen. 
Het samenvoegen van de sport- en jeugddienst tot een Vrije Tijdsdienst staat tevens 
op het programma.  
 
Fuiven kan in de toekomst in de nieuwe feestzaal “Den Hangar”.  
Overlast pakken we samen aan met alle betrokkenen (organisatoren, gemeente en 
buurtbewoners).   
Het  SAFE PARTY CONCEPT moet op korte termijn zorgen voor VEILIGE FUIVEN 
waarbij de toegang aan amokmakers ontzegd wordt. De nieuwe feestzaal is voorzien 
om dit veilig fuiven te realiseren. Het uiteindelijke doel -waar we vanuit Hemiksem 
naar streven-  is een intergemeentelijk FUIFPLAN voor de ganse Rupelstreek waar 
ook de politiezone actief en positief aan bijdraagt. 
 
Het nieuwe bestuur wil in samenwerking met de sportverenigingen werk maken van 
een sportbeleidsplan.  
Via de sportraad willen we meer samenwerking tussen de clubs en de gemeentelijke 
diensten realiseren.   
Via een “open dag” of een “sportbeurs” aan het begin van het nieuwe schooljaar zou 
het mogelijk moeten zijn om kinderen te laten kennismaken met de verschillende 
sportmogelijkheden binnen de gemeente.   
Sport is immers één van de beste manieren om kinderen en jeugd beter te integreren 
in onze maatschappij. 
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Betreffende het zwembad neemt het nieuwe bestuur zich voor om in het voorjaar van 
2013 alle mogelijkheden te onderzoeken.  
Het is echter duidelijk dat de kostprijs te hoog oploopt en dat we noodzakelijke 
maatregelen zoals bijvoorbeeld een intergemeentelijke samenwerking moeten 
onderzoeken om het hoofd boven water te houden.  
 
Het huidige bestuur wil de bestaande subsidies voor verenigingen behouden en 
vrijwilligers via een dag van de VRIJWILLIGER bedanken.   
De uitleendienst zal de komende jaren verder uitgebreid en vernieuwd worden met 
investeringen die steeds ten dienste staan van de verenigingen.   
 
De middenstand in onze gemeente moeten we de nodige ondersteuning geven.  
Via een stimuleringsbeleid i.s.m. de provincie Antwerpen willen we nieuwe jonge 
ondernemers een kans geven zich te vestigen in onze gemeente.   
Daarnaast is het van belang dat ook middenstanders, aannemers, … vlot en tegen 
een aanvaardbaar tarief terecht kunnen in het containerpark.   
Het inrichten van nieuwe activiteiten waarbij de middenstand en verenigingen nauw 
betrokken worden zal bekeken worden.    
 
Het bestuur blijft het principe van een gelijkwaardige behandeling van alle 
schoolnetten trouw. Het gemeentelijk onderwijs zullen we, als inrichtende macht, 
voor de volle 100% steunen.  
Ondanks de moeilijke financiële toestand is iedereen over de partijgrenzen het 
erover eens dat de huidige infrastructuur van de gemeentescholen niet meer van 
deze tijd is.  
Daarom werden er in de vorige bestuursperiode stedenbouwkundige plannen 
opgemaakt en is er in 2009 een subsidieaanvraag ingediend bij de Vlaamse 
regering.  
Het grote tekort aan schoolgebouwen in heel Vlaanderen en de lange wachtlijsten 
voor de subsidies ten gevolge daarvan, zorgen ervoor dat men nu pas de 
subsidieaanvragen van 2001 aan het behandelen is.  
Het college is zich bewust van de noodzaak om sneller in te grijpen en een aantal 
noodzakelijke investeringen in de komende bestuursperiode te verwezenlijken. 
 
De muziekacademie staat in de hele regio enorm hoog aangeschreven. Met de 
verhuis naar de splinternieuwe locatie maakt het college duidelijk dat ze ook in de 
toekomst de muziekacademie zal blijven ondersteunen.  
 
Kinderopvang heeft een zeer belangrijke sociale functie. Het stelt mensen in staat te 
werken of naar werk te zoeken. Geen kinderopvang hebben vormt vaak een rem op 
iemands professionele mogelijkheden.  
Daarom willen we de huidige dienstverlening behouden en optimaliseren door op 
woensdagen en vrije schooldagen een gezamenlijke opvang te voorzien in de 
nieuwe locatie BKO in de hangaar.  
Hemiksem streeft naar de oprichting van een Huis voor het Kind.  
In dit huis kunnen we via de diensten van Kind & Gezin een uitgebreide service 
verlenen aan jonge ouders voor hun baby’s maar ook aan ouders die 
opvoedingsondersteuning nodig hebben. 
Er is nood aan meer kinderopvangplaatsen en we willen als gemeente enkele 
ruimtes aanbieden. 
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We willen opnieuw een gezondheidsraad oprichten met als doel het sensibiliseren en 
aanbieden van een meer preventieve gezondheidszorg. 
Het OCMW en IMSIR hebben een zeer belangrijke functie.  
Onze inwoners moeten weten voor welke ondersteuning ze daar terecht kunnen. 
Verborgen armoede en eenzaamheid moeten we trachten terug te dringen. 
Het woonzorgbeleid met bijzondere aandacht voor thuiszorg en 
ouderenvoorzieningen gaan we verder uitwerken. 
Onze gemeente telt een niet onbelangrijk aantal senioren. Via de oprichting van een 
seniorenraad willen we het belang en het welzijn van onze oudere jeugd 
onderstrepen en ondersteunen. 
 
Wonen is een basisrecht en verdient onze volle aandacht. Leegstand en verkrotting 
tegengaan en zorgen voor een opwaardering van het sociaal patrimonium behoren 
tot onze speerpunten.  
 
Een gemeente besturen doe je samen met de administratie en met alle 
medewerkers.  
De komende jaren staan er veel en moeilijke dossiers op het programma, om de 
werklast wat beter verdelen onder de schepenen en om de ambtenaren niet te 
overstelpen met opdrachten en onderzoeken is een financiële oplossing gezocht om 
binnen de wettelijke mogelijkheden een 5° schepen aan te stellen. Burgemeester en 
schepenen doen hiervoor een financiële inlevering zodat de gemeentebegroting niet 
extra belast wordt. Verder wordt het schepencollege versterkt met de verplichte 
aanwezigheid van de OCMW- voorzitter.  
 
Tijdens het plannen van nieuwe investeringen zal er eerst duidelijkheid moeten 
gegeven worden over de financiële toestand van de gemeente.  
Niettegenstaande wij in het verleden een behoorlijke reserve hadden opgebouwd is 
door het invoeren van de BBC (beheers en beleidscyclus) gebleken dat de exploitatie 
van de gemeente door een aantal factoren verlieslatend is.  
Dit is een gevolg van onder andere de sluiting van Bekaert, de gedaalde ontvangsten 
of zelfs het volledig verdwijnen van dividenden uit de energiesector, stijgende 
personeelsuitgaven in het OCMW, het stijgend gemeentelijk aandeel in politie, de 
responsabiliseringsbijdrage van de pensioenen,... 
Zoals al eerder aangehaald zullen wij dus gedwongen worden om de tering naar de 
nering te zetten.  
Alle investeringen dienen goed en efficiënt bestudeerd te worden, rekening houdend 
met een meerjarenplanning tot 2019.  
Het afgelopen jaar is er een intern controlesysteem opgebouwd dat het ons mogelijk 
maakt om een strikte budgetcontrole te hanteren. De stijging van werkingskosten zal 
streng bewaakt worden. 
 
Onze inwoners moeten we in het geheel actief betrekken via inspraak en het geven 
van tijdige, duidelijke en correcte informatie.  
De inspanningen die hiervoor in de vorige bestuursperiode zijn opgestart, zullen 
voortgezet worden.  
De opmaak van een nieuwe moderne website is voorzien. Deze zal tevens geschikt 
zijn voor smartphone, Iphone, tablets en Ipad. Met de oprichting van het e-loket 
zullen we een voortrekkersrol spelen op het niveau van de kleine gemeenten.  
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Verder wensen we de sociale media in te schakelen om interactief te communiceren 
met de bevolking. Het gemeenteblad zal boven dit alles blijven bestaan omdat ook 
inwoners die zich niet op de digitale media begeven het recht hebben om degelijk 
geïnformeerd te worden. 
 
Beste raadsleden, collega’s schepenen en OCMW voorzitter, deze visietekst is niet 
limitatief.  
Het geeft enkel de grote inhoudelijke lijnen weer waar we de komende jaren willen 
aan werken voor een nog beter Hemiksem.  
We rekenen op de steun van de hele gemeenteraad om zich constructief mee in te 
zetten gedurende de volgende 6 jaar voor onze gemeente.   
 
Namens het college van burgemeester en schepenen,  
 
Luc Bouckaert 
Burgemeester 


