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Minder verkeershinder op Slimme 
Donderdag dankzij N-VA
Tot voor kort bracht de extra korting die tankstation Tango op donderdag 
aanbiedt heel wat hinder met zich mee voor het plaatselijke verkeer. Dankzij 
de aanhoudende inspanningen van gemeenteraadslid Jeroen Raeijmaekers is 
dat nu verleden tijd. 

Benzine goedkoper in Vlaanderen
“Op Slimme Donderdag geeft  
tankstation Tango extra korting  
op de prijzen aan de pomp”, legt 
Jeroen uit. “De pomp ligt op Vlaams 
grondgebied en de benzineprijzen 
zijn er lager dan op Nederlands 
grondgebied.” 

“Met de extra korting op donderdag 
komen veel mensen uit de ruime 
omgeving er tanken. Dat zorgde voor 
heel wat hinder. Lange rijen wachtende  
auto’s stonden stil op straat en door-
gaand verkeer kon er nog moeilijk 
passeren. Met gevaarlijke situaties 
tot gevolg.”

Twee professionele 
verkeersregelaars
Daarom vroeg Jeroen de burge- 
meester herhaaldelijk om actie te  
ondernemen tegen de hinder. “Het 
kwam tot een gesprek tussen de  
gemeente en het bedrijf Tango, dat 
het overlastprobleem erkende.  
Er werd afgesproken dat Tango  
elke donderdag twee professionele 
verkeersregelaars zou inzetten.  
Zij leiden de klanten naar de  
vrijgekomen pompen. Het verkeer 

stroomt zo vlotter door, met als 
resultaat minder hinder voor het 
doorgaand verkeer”, besluit Jeroen.

Veiliger verkeer
De nieuwe regeling is al een paar 
maanden van kracht en heeft het 
gewenste effect. “Er is op donder-
dag duidelijk minder hinder rond 
de pomp. De N-VA is dan ook heel 
tevreden met de oplossing. Zeker 
omdat ook de verkeersveiligheid er 
zo op vooruitgaat”, besluit Jeroen.
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Beste inwoner

Als voorzitter van N-VA Baarle-Hertog & 
Zondereigen ben ik erg trots op dit eerste 
informatieblad van het nieuwe jaar. Vier keer 
per jaar ontdekt u in ons blad waar onze 
partij voor staat. 

In dit nummer leest u hoe wij de problemen 
rond Slimme Donderdag hebben aangekaart. 
We staan ook stil bij het meerjarenplan 
2019-2024. 

Verder maakt u kennis met het voltallige 
bestuur van N-VA Baarle-Hertog &  
Zondereigen. Een gemotiveerde groep,  
die onlangs op uitstap trok naar het  
Vlaams Parlement. 

Ik wens u veel leesplezier!

Erwin Ceton
Afdelingsvoorzitter

Jeroen  
Raeijmaekers
Gemeenteraadslid 

Noteer in uw agenda

Zaterdag 20 juni
Klink samen met de N-VA op het begin van 
de zomer! Meer info volgt binnenkort.

 Op aandringen van gemeenteraadslid  
Jeroen Raeijmaekers maakte de  
gemeente betere afspraken met  
tankstation Tango.

Deel uw mening!

Hebt u een vraag, opmerking of voorstel  
voor N-VA Baarle-Hertog & Zondereigen?  
Of denkt u graag met ons mee over hoe  
onze gemeente nog beter kan? 

Neem dan gerust contact op met onze  
ondervoorzitter Jeroen Van den Bogaert:  
jeroen.vandenbogaert@n-va.be. Of  
spreek een van onze bestuursleden aan.  
U vindt alle contactgegevens terug op  
baarle-hertog.n-va.be/wie-is-wie/bestuur



baarle-hertog@n-va.be

Met N-VA naar het 
Vlaams Parlement
Op 29 januari bracht N-VA Baarle-Hertog & Zonder-
eigen een bezoek aan het Vlaams Parlement, samen 
met onze buren van N-VA Merksplas, Hoogstraten en 
Rijkevorsel.

Gegidste rondleiding
In het goede gezelschap van Vlaams Parlementslid Tine van der 
Vloet en haar medewerker Jeroen Van den Bogaert, onze onder-
voorzitter, namen we de trein richting Brussel. In het bezoekers-
centrum werden we hartelijk verwelkomd door de gidsen van 
het Vlaams Parlement. Zij gaven ons een deskundige uitleg over 
het ontstaan en de werking van het parlement, over de parle-
mentaire gebouwen en over de kunstwerken die er aanwezig zijn.

Vlaams minister Matthias Diependaele in actie
Daarna was het tijd voor een broodjeslunch en konden we wat 
bijpraten met onze collega’s uit Hoogstraten, Merksplas en 
Rijkevorsel en met Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet. In 
de namiddag konden we de plenaire vergadering mee volgen en 

zagen we Vlaams minister Matthias Diependaele vol vuur zijn 
beleid verdedigen. Kortom, het was een heel leerrijke en goed 
georganiseerde uitstap die zeker voor herhaling vatbaar is. 

Hebt u ook zelf interesse om een keertje met ons mee te gaan? 
Hou dan zeker onze informatiebladen en website in de gaten.

 N-VA Baarle-Hertog & Zondereigen op bezoek in het Vlaams 
Parlement.

Erwin Ceton
Voorzitter N-VA 
Baarle-Hertog & 
Zondereigen

Liesbeth  
Cobbaert
Penningmeester

Jeroen Van den 
Bogaert
Lid bijzonder comité 
sociale dienst
Ondervoorzitter
Secretaris

Matthieu Trum
Webmaster
Verantwoordelijke 
sociale media
Grafisch ontwerper

Jeroen  
Raeijmaekers
Gemeenteraadslid
Fractievoorzitter
Jongeren- 
verantwoordelijke

Annemie  
Dierckx
Lid bijzonder comité 
sociale dienst

Silvie Segers
Gemeenteraadslid
Jeugdverantwoor-
delijke

Philip Loots
Schepen van onder 
meer Ruimtelijke  
Ordening
 

Erik Van der 
Vloet
Schepen van onder  
meer Sociale Zaken

Nellie Overman
Bestuurslid

May Mathijssen
Bestuurslid

Roger Verheyen
Bestuurslid

Wie is wie bij N-VA Baarle-Hertog?
N-VA Baarle-Hertog & Zondereigen, dat zijn twaalf enthousiaste en gedreven bestuursleden die zich vol overgave 
inzetten voor uw welzijn en dat van uw gemeente. Met de hulp van een al even gedreven achterban natuurlijk. 

Ontdek hieronder welke stuwende krachten mee hun schouders zetten onder onze partij. In onze volgende infobladen stellen we elk 
van hen graag wat uitgebreider aan u voor. Hebt u vragen of opmerkingen? Contacteer hen dan gerust. U vindt alle contactgegevens 
terug op baarle-hertog.n-va.be/wie-is-wie/bestuur
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www.n-va.be/baarle-hertog

Een mooie toekomst voor Baarle
Het nieuwe gemeentebestuur wil Baarle-Hertog en Zondereigen klaarmaken voor de toekomst. Daarom focussen we 
in ons meerjarenplan onder meer op degelijke infrastructuur, een vlotte dienstverlening en een veilige omgeving. 

9 miljoen aan investeringen
Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode maakt elke 
gemeente een meerjarenplan op met de doelstellingen voor de 
komende jaren. Een gemakkelijke klus is dat niet. De meerder-
heidspartijen moeten samen een goed evenwicht vinden waarbij 
uw belangen als inwoner centraal staan. Een opdracht die we in 
Baarle-Hertog tot een goed einde hebben gebracht.

N-VA Baarle-Hertog & Zondereigen is tevreden dat heel wat  
van haar actiepunten het meerjarenplan gehaald hebben. Onze 
gemeente kan de komende zes jaar rekenen op liefst 9 miljoen 
euro aan investeringen. Daarvan gaat een groot deel naar  
gemeentelijke infrastructuur, zoals de herinrichting van het 
centrum en een nieuw cultureel centrum.

Tevreden inwoners
De kerntaken die een gemeente moet vervullen, staan in ons 
meerjarenplan voorop. Zo blijft de dienstverlening voor u als 
inwoner onze prioriteit nummer één. Lokale overheden krijgen 
steeds meer maatschappelijke taken en die willen we ook in de 
toekomst zo goed mogelijk uitvoeren.

Als inwoner verdient u het ook om nauw bij het gemeentelijke 
beleid betrokken te worden. We willen dat zoveel mogelijk inwoners 
achter onze beslissingen staan. Daarom zijn onze commissie- 
vergaderingen openbaar, schakelen we verschillende advies- 
raden in en zorgen we voor inspraak bij grote projecten. Een 
goed voorbeeld is de dorpsraad van Zondereigen die onlangs 
werd opgericht. Die zal ons ongetwijfeld heel nuttig advies geven 
over specifieke dossiers voor Zondereigen.

Veiligheid voorop
Iedereen, oud en jong, moet zich samen thuis kunnen voelen in 
onze gemeente. Kleine projecten als een buurtbank, een peuter-
speelpunt, acties van de gezondheidsraad of sportraad … maken 
al snel een groot verschil.

Een veilige omgeving is wat ons betreft een absolute basis- 
voorwaarde. Sinds de opening van de randweg ging de verkeers-
veiligheid er in onze gemeente al flink op vooruit. Maar ook die 
kan nog beter. Het gemeentelijk mobiliteitsplan Baarle zal daar 
zeker bij helpen. 

We zetten ook de goede samenwerking met de brandweer en 
politie voort. Daarom vinden we het een goed idee dat onze 
gemeente instapt in het uniform gemeentelijk politiereglement. 
Wel vragen we daarbij aandacht voor onze specifieke situatie, 
met een GAS-regelement op maat van onze gemeente.

Geen belastingverhoging
Al deze plannen voeren we uit zónder dat u als inwoner meer 
belastingen moet betalen. Nutteloze belastingen, zoals de onder-
nemersbelasting, schrappen we. Maar om de bijzondere lasten 
die onze gemeente heeft te kunnen dragen, voeren we wel een 
belasting in op de opslag van vuurwerk en op benzinestations. In 
onze volgende infobladen leest u zeker meer over onze plannen 
voor Baarle-Hertog en Zondereigen.

Beleidsplan 2019-2024

 Bijna 9 miljoen euro aan investeringen

 Betere wegen

 Openbare commissievergaderingen

 Geen ondernemersbelasting meer

 Een gemeentelijk politiereglement

 Zondereigen krijgt eigen dorpsraad

 Een nieuw peuterspeelpunt

  Geen hogere belastingen, wel heffing op 
vuurwerkopslag en brandstofpompen
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De Verandering werkt 
voor de provincie Antwerpen

Met de N-VA …

... geniet u binnenkort van nog meer en betere fietssnelwegen 
en veilige lokale fietsverbindingen

... planten we 1,2 miljoen 
nieuwe bomen aan en 
krijgt onze provincie er 
meer dan 136 hectare 

natuurreservaat bij

... pakken we de files aan:
 we maken eindelijk werk 

van de Oosterweel-
verbinding en vormen de 

A12 om tot een autosnelweg 

Jan
Jambon 
Vlaams minister-president

Luk
Lemmens
gedeputeerde
provincie Antwerpen

Jan
De Haes 
gedeputeerde
provincie AntwerpenDe Antwerpse steden en 

gemeenten krijgen van de 
Vlaamse Regering 557 
miljoen euro extra om hun 
open ruimte te bewaren, 
de pensioenen te betalen 
en te blijven investeren.

“

012095


