
“We komen tegemoet aan de Vlaamse 
eis om tegen 2025 een sociaal objectief  
van 95 extra huurappartementen te 
realiseren ” 

Erfgoeddag 22 april 
2018 
Het moto voor erfgoeddag 2018 is 
“Kiezen”. Leo Van Looy, voorzitter van de 
cultuurraad en Mon Lambrechts, 
voorzitter van museum Rupelklei, kiezen 
ervoor om het erfgoed van de gemeente 
volop in de kijker te plaatsen. De focus 
richt zich op erfgoedgebouwen.
Museum Rupelklei toont de oudste 

gebouwen in groot Rumst en historische 
kastelen uit te Rupelstreek.
De kerk Sint Jozef in Terhagen, toont een 
unieke collectie uit 130 jaar 
kerkgeschiedenis op zoek naar een  
herbestemming. 

Er is een kerkenbeleidsplan opgemaakt voor de vier parochiekerken met erediensten in de 
gemeente Rumst. Dat bepaalt de toekomstige functie van Heilige Maria Magdalena in Reet, 
Sint-Pieter in Rumst, Sint-Jozef in Terhagen en Heilige Familie in Vosberg. 
Voor het opstellen van het plan werden twee werkgroepen, een pastorale en een burgerlijke, 
ingeschakeld. De pastorale werkgroep (vertegenwoordigers van de kerkraden en parochiale 
medewerkers) bracht het actueel gebruik van de kerkgebouwen in kaart en ontwikkelde er 
een toekomstvisie rond in functie van de 
eredienst. De burgerlijke werkgroep (vertegen- 
woordigers van het gemeentebestuur) 
inventariseerde de gebouwen en dacht na over 
het mogelijke gebruik ervan. 

Samen zijn ze tot een definitief kerkenbeleids 
plan (2017-2019) gekomen. Het voorstel is om 
Heilige Maria Magdalena in Reet, Sint-Pieter in 
Rumst en Heilige Familie in Vosberg te 
behouden voor de eredienst, gezien het huidig 
gebruik door de parochie en de culturele en 
historische waarde. Sint-Jozef in Terhagen 
wordt onttrokken aan de eredienst. Voor dit kerk 
gebouw werden al verschillende denkpistes 
aangegaan, maar die hebben nog niet tot een 
concrete uitkomst geleid. In afwachting van een 
beslissing zullen aan kerkgebouw Sint-Jozef 
alleen nog dringende onderhoudswerken 
worden uitgevoerd. 

NIEUWE BESTEMMING 
VOOR HET KERKGEBOUW
IN TERHAGEN

Nieuws uit de kleiputten
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking 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:
Marc Hellemans
info@cdenvrumst.be

Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/CDenVRumst

in RUMST
Rumst.cdenv.be
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Schepen  Geert Van Der Auwera

Tijdens de eerste opendeurdag op zondag 17 
september 2017 maakten natuurliefhebbers 
voor het eerst massaal kennis met het 
natuurgebied Kleiputten Terhagen. Op 
zondag 15 april 2018 is het opnieuw zover. 
Dan zet Natuurpunt de poort aan de 
Nieuwstraat 54 wijd open. 
Die dag kan het noordelijke deel van de 
Kleiputten Terhagen worden bezocht. De 
toegangspoortjes aan het Keibrekerspad en 
onderaan de oriëntatietafel aan de 
Hoogstraat zullen vanaf dan altijd open 
staan. Wandelaars en natuurliefhebbers 
kunnen een bewegwijzerde wandelroute 
volgen en hun ogen de kost geven aan enkele 
leuke kijkpunten op de grote vijvers van de 
Kleiputten Terhagen en op de voormalige en 
huidige kleiontginning. 

“Wij zijn Natuurpunt heel dankbaar voor 
alle inspanningen die ze leveren voor de 
natuur in dit prachtige gebied”, zegt 
schepen voor Milieu Wendy Weckhuysen. 
“Dat vanaf 15 april alle natuurliefhebbers 
van het gebied via de wandelroute kunnen 
genieten, is weerom een prachtig vervolg 
aan dit natuurverhaal.” 

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: J

on
at

ha
n 

C
ar

do
en

 R
e(

d)
ac

tie
ad

re
s:

 W
IJ

bl
ad

, W
et

st
ra

at
 8

9 
- 1

04
0 

Br
us

se
l -

 e
-m

ai
l: 

lo
ka

al
@

cd
en

v.b
e



Als sporter maak je wat mee. Of je nu 
van een prachtige zonsondergang 
tijdens het lopen geniet, een hert ziet 
oversteken bij het fietsen of je je 
gewoon geweldig amuseert met een 
potje voetbal. Je beleeft gewoon meer. 
En daarom willen we graag zoveel 
mogelijk mensen aan het sporten 
krijgen. En daar kan jij bij helpen. 

Door jouw sportervaringen te delen met de 
hashtag #sportersbelevenmeer #Rumst, 
bijvoorbeeld. Maar vooral door mee te doen 

met één van de vele initiatieven die elke dag 
worden georganiseerd. 

Via de facebookpagina Sportersbeleven-
meer Rumst kan je alvast alle activiteiten in 
onze gemeente terugvinden.

De februarimaand werd onder grote 
belangstelling aangevat met de 
feestelijke opening van het vernieuw-
de Sociaal Huis. “Onze inwoners 
kunnen er terecht met al hun vragen en 
problemen in verband met sociale 
zaken, én voor informatie en hulp voor 
alles wat met kinderen te maken 
heeft”, zegt OCMW-raadslid Marleen 
De Bruyn. 

Diezelfde avond ondertekenden vele 
organisaties die werken rond kinderwelzijn, 

ook het Kindergelukcharter. In deze 
engagementsverklaring verbinden onder 
andere ouderraden, schoolbesturen,kin-
deropvanginitiatieven, verenigingen, het 
OCMW en gemeentebestuur zich ertoe om in 
de toekomst alle kinderen in onze gemeente 
gelijke kansen aan te bieden. Daarvoor wordt 
samengewerkt rond de thema’s opvang, 
opvoedingsondersteuning, onderwijs, on-
derdak en ontspanning. 

Het geluk van alle kinderen, daar wil CD&V 
mee werk van maken!Groen licht 

voor 4 
bouwprojecten 
Meer betaalbare woningen en 
appartementen is een absoluut doel 
deze legislatuur. Met de bouw van bij-
komende huurappartementen wordt 
dat aanbod nu opgedreven. “Daarmee 
komen we tegemoet aan de Vlaamse 
eis om tegen 2025 een sociaal 
objectief van 95 extra huurappar-
tementen te realiseren”, zegt schepen 
van Wonen Geert Van der Auwera. 
 
Het uitgangspunt is een optimale spreiding in 
de 3 deelgemeenten met kleinere 
inbreidingsprojecten. Tot voor kort was het 
grootste deel van de sociale huurwoningen 
gesitueerd in Terhagen, en deels in Rumst. 
Met de bouw van 30 sociale 
huurappartementen in Hoogvelden werd 
een eerste project in Reet gerealiseerd. 

Samen met De Ideale Woning en Goed 
Wonen Rupelstreek werden de afgelopen 
jaren tal van gronden en gebouwen 
verworven. Momenteel zitten er een 90-tal 

appartementen in de pijplijn. “Voor de 
effectieve bouw zijn wij echter afhankelijk van 
subsidies van Vlaanderen en moeten wij een 
subsidiedossier indienen. Op de 
beoordelingscommissie van februari werden 
5 Rumstse dossiers weerhouden.” 
 
• Kerkstraat (voormalig klooster):       
10 appartementen + nieuwe buitenschoolse 
kinderopvang 
• Hoek Crequilei en Nieuwstraat: 
4 appartementen 
•       Hoek Markt-Kerkstraat (‘Onder den Toren’): 
7 appartementen 
• Kerkstraat 106-106 (‘Den Baa’): 
6 appartementen 
• Hoek Hoogstraat-Nieuwstraat: 
5 appartementen 
 
Voor het laatste project is nog geen 
omgevingsvergunning afgeleverd, waardoor 
de bouw nog niet kan worden aangevat. Voor 
de andere projecten kan wel een aannemer 
aangesteld worden, zodat er wellicht na de 
zomervakantie met de werken gestart kan 
worden. 

PLAN MOLLENVELD 
Lees verder op pagina 3, artikel "Van grijs industrieterrein
naar wonen in het groen."

Hoek Crequilei en 
Nieuwstraat
4 appartementen

2

En jij? Wil jij samen werken aan " de weg vooruit" in 
Rumst?  Volg ons via cdenv.rumst.be of via Facebook, 
twittter en instagram

VERNIEUWING EN GELUK 
IN SOCIAAL HUIS

#sportersbelevenmeer #Rumst

Van grijs industrieterrein 
naar wonen in het groen 
 
 De Antwerpse provincieraad heeft 
onlangs het ontwerp van Provinciaal 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan rond de 
afbakening van het kleinstedelijk 
gebied Boom-Rumst goedgekeurd.

“De goedkeuring is noodzakelijk voor de 
ontwikkeling van Molleveld, dat wordt 
omgetoverd van een grijs 
industrieterrein naar een groen 
woonproject”, zegt provincieraadslid 
Wendy Weckhuysen. Schepen voor 
Ruimtelijke Ordening en Patrimonium 
Eddy Huyghe vult aan: “Deze legislatuur 
heeft de gemeente via Igean een groot 
deel van dit terrein gekocht om er een 
groen woonproject van te maken.” 
 
Er komen langs een centrale groene 
zone ongeveer 400 wooneenheden. 
Zowel tussen de Rupel en het 
achtergelegen gebied van de kleiputten, 
als aan de nieuw aan te leggen straat 
zullen groene verbindingen prominent 
aanwezig zijn. Daarnaast wordt er ook 
plaats voor een commerciële en 
publieke functie  vrijgemaakt. Een nieuw 
Terhagen groeit! 

Zie plan Mollenveld p2 bovenaan
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